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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ «КВІТКОВОГО ТУРИЗМУ»  

 

Андрущенко О.С., к.е.н. 

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

an.lesya2405@gmail.com 

 

У сучасному світі багатство унікальних природних територій, зокрема, 

національних природних і ландшафтних парків, заповідників, ботанічних 

садів, диких лісів та степів надає туристу можливість пізнання 

навколишнього світу і відпочинку лише спостерігаючи за чудовими 

краєвидами. Гармонійне єднання людини, засобів рекреації, природного 

середовища і рекреаційної інфраструктури – важливі умови еколого-

орієнтованого підходу сталого розвитку туризму в умовах сьогодення. 

Унікальність туристично-рекреаційного потенціалу України, тенденції 

розвитку внутрішнього туризму, розробка нових видів туристичного 

продукту обумовили актуальність дослідження потенціалу «квіткових 

турів». 

Дефініція «квітковий туризм» походить від англомовного (flower 

tourism), тобто подорож з метою споглядання квітів по всьому світу. 

Квітковий туризм – це вид туризму, який передбачає відвідування 

місцевостей, де ростуть польові квіти, ферм, на яких вирощують квіти для 

різних подальших цілей. Варто зауважити, що «квітковий туризм» – це  

окремий підвид ботанічного туризму, що має сезонний характер.  

Деякі науковці, досліджуючи тури на квіткові плантації, поєднують 

сучасні тенденції розвитку ботанічного туризму, розглядаючи не лише 

ботанічні сади, а й різноманітні квіткові долини та екзотичні рослини у 

природному стані, лікарські рослини, флористичні фестивалі, виставки і 

ярмарки тощо [1]. Отже, до підвидів ботанічного туризму відносять туризм 

до ботанічних садів, квітковий туризм і відвідування ботанічних фестивалів.  

Зазвичай квіткові тури є недорогими, але мають великий потенціал для 

залучення туристів, які хочуть спробувати щось швидкоплинне і унікальне. 

Як «квітковий туризм» туристичні фірми можуть пропонувати тури з 

відвідуванням місцевостей, де ростуть польові квіти, ферм, на яких 

вирощують квіти для різних споживчих цілей, або ж фестивалів, ярмарок і 

виставок квітів. 

Прогулянки парками, збір ягід, спостереження за птахами, квіткові 

плантації – прекрасні туристичні скарби, що сприяють повному 

відновленню сил, заряду позитивних емоцій та підвищенню екологічної 

свідомості людини.   

Серед квіткових турів, які відомі в світі, особливої уваги заслуговують 

«лавандові тури». Як відомо, лаванду було завезено в Україну із країн 

Середземномор’я. Адже росте лаванда на Канарських островах, у північній 

mailto:an.lesya2405@gmail.com
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та східній Африці, в Австралії, на півдні Європи, в Аравії та в Індії. Крім 

цього, лаванду можна зустріти у Франції, Італії та далекій Австралії.  

Лавандові поля – візитна картка Провансу, що тягнуться від плато 

Альбіон до гори Люр, від Мон-Ванту і до масиву Люберон. У поєднанні з 

виноградниками та селами виходить разюча картина. Не дивно, що туристи 

так і поспішають побачити ці казкові місця щороку. Знайомство з 

лавандовими полями, починається з м. Марсель, через провінції Люберон, 

Авіньйон та Екс-ан-Прованс. Серед визначних памʼяток виділяється ферма 

з дистиляції, а також бутіки, де можна придбати справжнє лавандове масло, 

мед і ароматичні саші. Побачити лавандові поля можна не лише у Провансі. 

У Франції є як мінімум кілька центрів, які можуть позмагатися з кількістю 

цієї чудової рослини: листівні види полів, покриті фіолетовими рядами 

ароматної лаванди, приваблюють у Верхній Прованс безліч туристів. 

Лаванду вирощують у цьому регіоні майже тисячу років через її 

заспокійливий аромат і цілющі властивості. 

Популярність «квіткових турів» зростає і в Україні, зокрема: нарциси 

(Долина нарцисів), тюльпани (Кропивницький дендропарк), крокуси 

(Долина крокусів), сакура (Ужгород), лаванда (Закарпатська, Івано-

Франківська, Київська, Чернівецька, Одеська область тощо).  

Декілька років поспіль в Україні лавандові поля також привертають 

увагу туристів. Фермери почали активно висаджувати рослину, отримуючи 

сировину для подальшої переробки, а також прибутки від туристів, що їх 

відвідують. Окрім того, у створенні туристичного продукту активно 

використовуються квіткові долини, що засіялися самостійно. 

Регіони з найбільшими площами лаванди знаходяться на Київщині 

(«Добропарк» у с. Мотижин, «Лавандовий гай» у с. Порадовка, «oLawander» 

у с. Димер), на Закарпатті («Лавандове поле» в с. Тарнівці, «Лавандова гора» 

с. Перечин), на Одещині («Лавандове поле» в с. Василівка), на Волині 

(«Луцький Прованс» у с. Лище), в Чернівецькій області («Лавандове поле» 

в с. Магала) та в м. Кременчук («Lavender Family») тощо [2]. Площа 

лавандових дестинацій представлена в табл. 1.  

Зосередженість лавандових полів у Закарпатській області зумовлена 

сприятливим кліматичними умовами регіону, однак перспективними для 

вирощування є й ділянки Південного регіону України.  

Лаванда – багаторічна рослина, що росте у вигляді кущів, висотою до 

0,5 м. Під час цвітіння лаванди можна побачити різні відтінки фіолетового, 

блакитного, рожевого й білого кольорів. Традиційно лаванда цвіте із кінця 

червня до середини серпня залежно від клімату поточного року.  

Сьогодні лаванду вирощують як ефіроолійну культуру, зокрема, для 

використання у косметології та парфумерії. Основну частину лаванди 

переробляють на готову продукцію, а це, починаючи від натуральних 

крафтових продуктів, – лавандовий сироп, конфітюр, напої, набори 

приправ,  солодощі,  чаї  та,  закінчуючи  косметикою, – мило, бомбочки для  
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Таблиця 1 – Площа лавандових дестинацій в Україні [3] 

Регіон Назва Місцезнаходження Площа 

Закарпатська 

область 

Лавандова гора с. Перечин 10 га 

Лавандове поле с. Тарнівці 0,5 га 

Львівська область 
Казкові поля с. Стрілки 1 га 

Stavky Country Club с. Жовтанці  

Чернівецька 

область 
Лавандове поле с. Магала 1,5 га 

Одеська область Лавандове поле с. Василівка 1 га 

Київська область 
Добропарк с. Мотижин 6 га 

oLawander с. Димер 0,6 га 

 

ванни, засоби для догляду за шкірою та ін. Окрім того, лаванда 

використовується як декоративна рослина і для фото-туристичних 

подорожей, прогулянок на свіжому повітрі та милування мальовничою 

красою культурної спадщини. 

Сучасні туристи стали більш вибагливими до одержання емоційних 

вражень. З’явилось багато форумів, блогів, сайтів, сторінок в соцмережах, 

присвячених таким видам туризму в Україні. Лавандові поля – це ще один 

спосіб привабити туристів, оскільки під час туристичної мандрівки задіяні 

додаткові обʼєкти для відвідування. 

Таким чином, масштабна культивація лаванди в Україні має еколого-

орієнтований підхід у розвитку нових туристичних маршрутів і змушує 

туристів приділити більше уваги збереженню навколишнього середовища 

та природно-ресурсного потенціалу країни. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ВОД ВІДПОВІДНО ВИМОГАМ НОРМ КРАЇН ЄС 

 

Артвіх Ю.О., маг.,  Юрасов С.М., к.т.н., доц. 

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

urasen@gmail.com 

 

Основою оцінки якості вод відповідно до стандартів ЄС є Директива 

Ради 75/440/ЄЕС (червень 1975 р.) і Директива Ради 76/160/ЄЕС (грудень 

1975 р.). Пізніше водні Директиви суттєво доповнювалися і перероблялися, 

але основні положення оцінки якості вод не змінилися.  

Згідно Директив якість вод відповідає санітарним нормам, якщо [1]:     

1) у 95 % проб показники не перевищують mandatory нормативи 

(відповідають орієнтовано безпечним рівням впливу в Україні); 2) у 90 % 

проб показники не перевищують guide нормативи (відповідають гранично 

допустимим концентраціям в Україні); 3) у 5 та 10 % проб, які не 

відповідають нормативам, відсутні відхилення від встановлених нормативів 

більш ніж на 50 %, крім рН, розчиненого кисню і мікробіологічних 

показників; 4) відсутня загроза здоров'ю населення; 5) відсутні відхилення 

від нормативів у послідовно відібраних одна за одною пробах. Вимога до 

водних об'єктів рибогосподарського призначення 78/659/ЕЕС art.6 

жорсткіша: необхідно, щоб 95 % проб не перевищували mandatory та guide 

нормативи. 

Таким чином, поряд зі значенням окремого показника в країнах ЄС 

нормуються: частота перевищення ГДК, співвідношення значення 

показника з його нормативом (не більше ніж в 1,5 рази) і найбільша 

тривалість інтервалів часу разового забруднення вод (при спостереженнях 

чотири рази за місяць – не більше одного тижня, два рази на місяць – не 

більше 2 тижнів).  

У вітчизняних нормах такий підхід не здійснюється. Більш того, при 

оцінці якості вод за деякий попередній період часу звичайно 

використовуються середні значення показників (СЗП). Це призводить до 

того, що при збігу СЗП з ГДК (допустимо за українськими нормами) 

кількість перевищень ГДК приблизно дорівнює половині спостережень 

(рис. 1) за весь розглядуваний період. Таке не є припустимим. 

Для того, щоб за минулий період часу і в майбутньому при нормуванні 

скидів забруднювальних речовин разом зі стічними водами оцінка якості 

води у контрольних точках водних об'єктів відповідала вимогам стандартів 

ЄС щодо частоти перевищення ГДК, необхідно при розрахунках 

використовувати значення показників якості води із забезпеченістю 5 або  

10 % залежно від призначення водного об'єкта [2]: 5 % – для 

рибогосподарських об'єктів; 10 % – для господарсько-питних і рекреаційних 

об'єктів. Визначення цих характеристик виконується за законами розподілу. 



13 
 

 
Рисунок 1 – Розподіл значень концентрації марганцю у воді  

р. Дунай – м. Вилкове: 
(маркер коло – результати спостережень; горизонтальний пунктир – середнє;  

горизонтальний пунктир із точками – значення забезпеченістю 10 %;  

суцільна лінія – апроксимація логнормальним законом) 

 

Дослідження на річках Дунай і Дністер показали, що розподіл 

показників якості вод добре апроксимується логнормальним законом. 

Можливість його використання підтверджують зіставлення теоретичної 

залежності між параметрами закону розподілу і даними статистичної 

обробки результатів спостережень (рис. 2): якщо випадкова величина має 

логнормальний розподіл, то середнє значення логарифмів нормованого по 

лінії експоненційного тренду ряду спостережень (ČНТ) дорівнює нулю, і 

спостерігається така залежність [3, 4]: 

 

ĞНТ = [2 ∙ ln(CНTС)]0,5,                                         (1) 

 

де ĞНТ – середньоквадратичне відхилення логарифмів нормованого по лінії 

експоненційного тренду ряду спостережень; CНTС – середнє значення 

нормованого по лінії експоненційного тренду ряду спостережень. 

 

 
Рисунок 2 – Залежність між параметрами СНТС і ǦНТ: 

(маркер коло – емпіричні дані; суцільна лінія – вирівняна залежність (1), яка має вигляд 

– ln (ĞНТ) = 0,3466+0,5lnln (CНTС))  
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Розрахунок і прогноз значень показників якості вод із заданою 

забезпеченістю виконується за формулами (2) і (3): 

 

СFі = CБРі  ∙ ЛОГНОРМОБР (1 – F; ČНСі; ǦНСі),               (2) 

СFіj = aКі ∙ exp (j ∙ bі) ∙ ЛОГНОРМОБР (1 – F; 0; ǦНТі),             (3) 

 

де СFі – значення показника із забезпеченістю F; CБРі – середнє значення 

показника за попередній розглядуваний період; ЛОГНОРМОБР() – 

оператор табличного редактора Excel; ČНСі і ǦНСі – параметри 

логнормального розподілу показника, нормованого за середнім 

багаторічним значенням; aКі – значення функції тренду показника 

наприкінці періоду спостережень; bі – параметр лінії експоненційного 

тренду; j – момент часу (порядковий номер місяця при щомісячних 

спостереженнях), що відраховується з моменту закінчення періоду 

спостережень; 0 і ǦНТі – параметри логнормального розподілу показника, 

нормованого по експоненційному тренду.  

Таким чином, оцінку і прогнозування значень показників якості води із 

заданою забезпеченістю краще проводити з використанням логнормального 

закону, апроксимацію часового тренду показників – експоненціального. 

Нормування часового ряду показників якості води по лінії тренду, 

апроксимованого експоненційним законом, усуває тренд у перетвореного 

ряду і формально робить однопараметричним логнормальний закон його 

розподілу: середнє значення логарифмів нормованого ряду приймає 

значення, що дорівнює нулю. При апроксимації тренду лінійною 

залежністю такого не спостерігається.  
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На сьогоднішній час загальна картина забруднення середовища на 

території Львівсько-Волинського добувного комплексу є вкрай 

незадовільною. Колосальне техногенне навантаження від видобутку вугілля 

веде за собою ескалацію захворюваності населення регіону та екологічні 

зміни довкілля. Цьому фактору також сприяють терикони, хоча видобуток 

вугілля значно зменшився у порівнянні з попередніми роками. У наш час 

науковцями присвячується значна кількість праць щодо проблем та питань 

екологічної безпеки відвалів вугільних шахт.  

Терикони десятиріччями забруднюють довкілля токсичними випарами, 

продуктами горіння відвальної маси і стічними водами. Основним 

фактором дестабілізації екологічної ситуації даного регіону є 

функціонування (чи наслідки минулого функціонування) підприємств 

гірничодобувної промисловості. На сучасному етапі виникли так звані 

депресивні гірничодобувні райони. Серед них виділяється безпосередньо 

Львівсько-Волинський вугільний басейн. 

Будівництво шахт Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну 

розпочалося ще з 1950 років. Сьогодні діючі шахти розміщені на трьох 

родовищах басейну – Межирічанському, Забузькому і Волинському. 

Загальна площа басейну приблизно становить 10000 км2. Площа териконів 

коливається у межах від 0,08 – 0,1 до 0,29 – 0,35 км2 [1]. Освоєння даного 

вугільного басейну проводилося зі значними відхиленнями від вимог 

охорони довкілля, скидом шахтних вод у річки. Проекти будівництва 

комплексу виконувалися або з відхиленнями від норм, або з недотриманням 

вимог щодо охорони довкілля і, зокрема, без передбачення всіх наслідків 

впливу на геологічне середовище, що у результаті привело до 

надзвичайного забруднення екосистеми. 

У межах гірничо-промислового району знаходяться 44 терикони 

вугільних шахт. Безпосередньо у Червоноградському районі зосереджено 18 

териконів від 12 шахт та відвал гравітаційних відходів Червоноградської 

центральної збагачувальної фабрики [2]. Тенденція засмічення відходами 

вугілля зберігалася як при високому, так і при зменшеному видобутку. 

Породні відвали мають негативний вплив на екологічний стан                             

м. Червоноград,  м. Нововолинськ та околиць. Внаслідок тління териконів у 

повітря, ґрунтові води, ґрунт потрапляють небезпечні хімічні речовини та 
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сполуки. Слід зазначити, що в експлуатаційній зоні шахт спостерігається 

невпинне зростання радіаційного фону, що відповідно має негативний 

вплив на природнє середовище [3]. Ескалацію рівня техногенного 

навантаження на геологічне середовище території, на якій розташований 

гірничодобувний комплекс, спричиняє деформація поверхні, яка 

супроводжується просадками і підтопленням над гірничими виробками. 

Підвищене техногенне забруднення Червоноградського геолого-

промислового району зумовлене попаданням високо забруднених 

дренажних вод з териконів шахт і породних відвалів у ґрунти, поверхневі, 

ґрунтові і підземні води. Цьому сприяє високий рівень тектонічної 

порушеності та рівнинний характер місцевості, що зумовлює сповільнений 

поверхневий стік дренажних вод териконів і фільтрату шламосховищ та 

їхню посилену інфільтрацію в підземні водоносні горизонти і ґрунти, на 

яких безпосередньо розташовані терикони [4]. 

Породні відвали ліквідованих шахт у межах Львівсько-Волинського 

вугільного басейну переформатовують із конічної форми у плоску з метою 

запобігання горінню відвальної породи та подальшої їх рекультивації [5]. 

Породні відвали спричиняють суттєвий техногенний пресинг на довкілля. 

Нині проводяться численні дослідження стану рекультивації териконів 

та їхнього залісення. Проте у працях науковців не повністю відображена 

ситуація з відвалами, які здатні до горіння та запобіганню і ліквідації цього 

явища. 

Терикони вугільного басейну характеризуються середнім ступенем 

засолення (до 1 %). Для ґрунтових вод у зонах впливу відвалів шахт басейну 

характерні сульфатно-магнієво-натрієве і сульфатно-хлоридно-магнієве 

забруднення. Концентрації сульфатів, магнію, натрію, хлоридів 

перевищують фонові значення в 7 – 10 разів [6]. Дослідниками встановлено 

дві зони впливу відвалів на ґрунтові води: інтенсивної зміни зі значним 

перевищенням хімічних показників (у 50 і більше разів) і незначного 

забруднення (перевищення у 2 – 3 рази тільки деяких специфічних 

показників) [7].  

Вилуговування порід у териконах, відвалах і шламосховищах створило 

умови для фільтрації токсичних елементів у ґрунти та водоносні горизонти. 

Вплив техногенних об’єктів визначається природною захищеністю 

підземних вод і ландшафтно-геохімічними умовами міграції техногенного 

забруднення та структурно-тектонічними умовами. По всій території 

досліджуваного району зона аерації складена комплексом четвертинних 

лесових, флювіогляційних й алювіальних відкладів. Ці породи добре 

фільтрують воду та можуть бути шляхами міграції хімічних елементів у 

водоносні горизонти [8]. 

Через інтенсивність відкачування із шахт і кар’єрів підземних вод 

знижується їхній рівень на прилеглих територіях, інколи ж (поблизу 

великих кар’єрів) підземні води й зовсім щезають. 
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Тривогу викликає можливість повного або часткового зникнення малих 

водотоків, зникнення старих і утворення нових у місцях просідання 

поверхні. Річки, у які скидаються забруднені та мінералізовані шахтні води, 

втрачають здатність водотоків до самоочищення. У зоні аерації 

відбуваються незворотні зміни вологості, які можуть призвести до повного 

зникнення деяких видів рослин і тварин [9].  

Проблема екології та охорони атмосферного повітря посідає провідне 

місце, оскільки значна кількість населення вуглевидобувних регіонів 

проживає у районах, де концентрація забруднюючих речовин систематично 

перевищує гранично допустимі рівні. 

В атмосферу розсіюється пил із вмістом компонентів різної 

токсичності, а при горінні чи тлінні відвалів виділяються гази з високою 

концентрацією токсичних компонентів. 

Головними чинниками такого забруднення є стаціонарні джерела 

забруднення – організовані та неорганізовані. До організованих належать 

такі, що обладнані засобами пило- та газовловлювання і дозволяють 

змінювати технологічний режим роботи для зниження шкідливих викидів 

(промислові та комунальні котельні шахт, пристрої пароводяних котлів, 

системи збагачувальних фабрик, вуглевисушувальні установки та ін.). 

Неорганізовані джерела шкідливих викидів в атмосферу непідвладні людині 

по їх зниженню та кількісному контролю. Насамперед, це породні відвали, 

особливо ті, що горять, відкриті технологічні лінії збагачувальних фабрик, 

дизельний та бульдозерно-грейдерний транспорт, який працює на породних 

відвалах та ін. [10]. 

Викиди шкідливих речовин в атмосферу досягають десятків тисяч тон 

на рік. Головна роль у структурі забруднювальних речовин належить 

діоксиду сірки, оксидам вуглецю й азоту, пилу та сажі. Найбільш 

забрудненим є повітря в межах Червоноградського і Нововолинського 

районів. Перевищення нормативів по важким металам становить 1,1 –       

2,36 ГДК [11]. 

Сьогодні у Львівсько-Волинському басейні немає териконів, що 

горять. Видобуток вугілля значно зменшився. Для териконів і породних 

відвалів застосовуються заходи із запобігання їхньому горінню шляхом 

перешаровування вуглевмісних порід нейтральними (глини, піски) [12]. Але 

загальна картина забруднення атмосферного повітря на території 

видобувного комплексу Львівсько-Волинського басейну бажає кращого. 

Відповідно так відбувається руйнування промислових та екологічно 

небезпечних об’єктів, забруднення джерел питної води, земель, 

атмосферного повітря, порушення геологічного середовища. Процеси 

видобутку та переробки вугілля істотно впливають не лише на всі 

компоненти навколишнього природного середовища, а й на здоров’я 

населення, яке мешкає на територіях кам’яно-вугільних басейнів. Тому 

однією з найважливіших проблем у вугледобувній галузі є забезпечення 
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екологічної безпеки довкілля навколо вугільних шахт. Для її ефективного 

розв’язання необхідно здійснювати постійний контроль за кількісними і 

якісними показниками впливу на навколишнє середовище [13]. Це 

дозволить своєчасно розробляти рекомендації та приймати управлінські 

рішення щодо покращення екологічної ситуації та наслідків техногенного 

забруднення територій навколо вуглевидобувних підприємств. 

Техногенне навантаження спричиняє забруднення ґрунтів, 

поверхневих, ґрунтових і підземних вод, атмосфери. Здавалося б, що із 

закриттям шахт повинно відбутися покращення екологічної ситуації, але 

говорити про мінімізацію негативного впливу вуглевидобувного комплексу 

ще зарано. Діючими залишається ще велика кількість об’єктів вугільної 

промисловості, які з певних технологічних причин продовжують 

забруднювати довкілля. Щоб попередити подальше погіршення 

екологічного стану, рекомендується проводити формування плоских 

териконів, їхню рекультивацію та озеленення з обов’язковим покриттям 

поверхні шаром нейтральних порід, дотримання заходів запобігання 

горінню териконів [14]. Із метою стабілізації ситуації та уникнення 

забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод слід створити постійну 

мережу спостережень за станом геологічного середовища, здійснювати 

системний геолого-екологічний моніторинг. 

Загальна картина екологічної ситуації характеризується проблемами, 

які породжені десятки років тому. У перспективі майбутні зони техногенної 

деградації земель можуть бути визначені відповідно до планів розробки 

покладів вугілля. Поблизу таких територій слід відселяти людей і 

переорієнтовувати господарську інфраструктуру, не кажучи вже про 

масштабні відшкодування екологічних збитків землекористувачам та 

землевласникам [15]. Отже, перспективи поліпшення стану довкілля тепер 

залежать не стільки від намірів здійснювати природоохоронні заходи, 

скільки від реальних можливостей ліквідації наслідків уже завданих 

екологічних збитків. Виходячи з вищенаведеного, для подальшої безпечної 

експлуатації місць видалення своїх відходів власники шахт та органи 

місцевого самоврядування повинні забезпечити виконання вимог проектно-

кошторисної документації формування териконів у частині наявності 

антипірогенів, моніторингу, відведення підтериконних вод; вирішити 

питання щодо централізованого кар'єру піску або глини для проведення 

профілактичних робіт; налагодити температурний контроль та адекватні 

заходи на горючих териконах; проводити систематичну нейтралізацію 

підтериконних вод. 
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БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ  

У ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ 

 

Березанський В.Є., cт., Трохименко Г.Г., д.т.н., проф. 

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 
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При проведенні спостережень за змінами довкілля під дією 

антропогенного впливу для оптимізації проведення досліджень 

техногенних об’єктів та виконання екологічних завдань у системі 

екологічного моніторингу все більше перевагу надають використанню 

безконтактних методів, таких як використання безпілотних літальних 

апаратів (БПЛА). Враховуючи збільшення кількості БПЛА із-за військової 

ситуації в Україні, особливо нагальною буде потреба в такому використанні 

дронів після закінчення війни. При цьому необхідно враховувати як ряд 

позитивних, так і негативних властивостей, застосування БПЛА в системі 

екологічного моніторингу. 

При аналізі БПЛА повинний бути використаний системний підхід до 

розробки послідовності, проведення порівняльного аналізу параметрів та 

властивостей БПЛА, математичні моделі оптимізації для побудови 

складних систем взаємодії.  

Умовно безпілотні літальні апарати (БПЛА) можна класифікувати 

таким чином [1]: надлегкі (злітна маса БЛА до 5 кг), дальність дії 10 –15 км; 

легкі (злітна маса до 50 кг), дальність дії 10 –70 км; легкі (злітна маса до 100 

кг), дальність дії 70 – 150 км; середні (злітна маса 100 – 300 кг), дальність 

дії 150 – 1000 км; середньоважкі (злітна маса 300 –1000 кг), дальність дії     

70 – 500 км; важкі (злітна маса більше 1000 кг), дальність дії до 1500 км [2].  

Розробка і виробництво сучасного БПЛА – це далеко не завдання 

авіабудування в його традиційному розумінні як виробництво літального 

апарата. Відмінною особливістю БПЛА є його орієнтованість на задачу [1 – 

3]. Літальний апарат тут виконує важливу, але одну з багатьох функцій – 

засіб транспортування.  

Не зачіпаючи хронологію розвитку безпілотної авіації, слід зазначити, 

що найбільш бурхливий розвиток цей науково-технічний напрямок отримав 

в останні 20 – 30 років. Це обумовлено, насамперед, створенням новітніх 

технологій, що використовуються при виробництві БПЛА. 

http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/6/%2010.pdf
http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/6/%2010.pdf
http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/6/
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До числа основних технологій слід віднести: розробку і виробництво 

сучасних конструкційних матеріалів, насамперед композитних, із 

застосуванням нанопокриттів; сучасні комп'ютерні технології, включаючи 

багатопроцесорні системи збору, обробки та зберігання даних; теорію 

систем автоматичного керування як галузь кібернетики, сполучену з 

теорією передачі інформації, шифрування, стиснення даних; засоби і 

системи зв'язку, включаючи космічні; технології дистанційного зондування 

Землі (радіолокація, оптоелектронні системи, багатоспектральні датчики); 

енергетичні технології, використання альтернативних джерел енергії: 

акумулятори великої ємності, сонячну енергію, паливні елементи; засоби та 

системи навігації, організації повітряного руху через впровадження 

автоматичного залежного спостереження; географічні інформаційні 

системи; технології обробки зображень, розпізнавання образів; завдання 

розробки людино-машинного інтерфейсу; завдання розробки штучного 

інтелекту. 

Отже, метою роботи є розкриття особливостей використання БПЛА 

в екологічному моніторингу та визначення напрямків їх застосування для 

проведення контролю за параметрами стану навколишнього природного 

середовища заданих територій.  

Переваги БПЛА перед традиційним аерозніманням і космічним 

зніманням  

 проведення низьковисотної зйомки для одержання чіткого 

зображення місцевості; 

 знімати під кутом до горизонту (перспективне знімання), яке 

неможливо здійснити у випадку космічного знімання і досить складно 

реалізувати в умовах традиційного аерознімання; 

 створення панорамних знімків (супутникове і традиційне 

аерознімання не мають такої можливості); 

 проводити знімання невеликих об’єктів (площинних  і лінійних 

територій промислових забудов, ліній електропередач, транспортної 

інфраструктури, територій затоплень, гірських видобувань і відвалів тощо), 

а також для картографування та складання кадастрових планів міських і 

сільських населених пунктів; 

 мобільна і оперативна зйомка території, зокрема, в зонах 

надзвичайних подій в режимі реального часу відслідковування ситуації: 

весь цикл від виїзду на об’єкт знімання до отримання результатів може 

займати кілька годин; 

 відсутність складної підготовчої та організаційної процедури 

польотів. 

Можливості БПЛА: 

 спостереження і аерознімання в широкому діапазоні метеоумов 

поверхні (у т.ч. складного рельєфу місцевості, водної поверхні), пошуку і 

виявлення об’єктів; 
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 забезпечення отримання, передачі і запису інформації в реальному 

масштабі часу, визначення координат об’єктів спостереження; 

 одержання фотографічних (тепловізійних) знімків об’єктів і територій 

з безпілотних літальних апаратів (аерофотознімання місцевості), 

ортофотопланів; 

 оновлення великомасштабних топографічних планів сільських 

поселень; 

 моніторинг доріг, шосе і дорожніх розв’язок; промислових, висотних 

і небезпечних об’єктів; вздовж трасових ліній електропередач, 

високовольтних ліній, патрулювання трас магістральних трубопроводів, 

нафтопроводів; 

 авіаційне обстеження лінійної частини магістральних газопроводів по 

матеріалам авіаційної безпілотної і космічної зйомки; 

 контроль виробничих робіт на об’єктах будівництва і реконструкції 

(ступеня завершення), картографування об’єктів по матеріалам авіаційної 

безпілотної зйомки; 

 моніторинг (оцінка) нерухомості (для визначення числа об’єктів 

будування і т.д.); 

 оцінка форм рельєфу і уточнення меж ділянок місцевості, в т.ч. при 

підготовці матеріалів для інженерно-геологічних пошуків з метою 

будівництва; 

 вивчення геоморфологічних особливостей рельєфу з точки зору 

стійкості рельєфу при проектуванні і будівництві; 

 контроль площинних територій: оперативне виявлення місць 

розливів, визначення площин нафтозабруднених і рекультивованих земель, 

визначення місць і розмірів лісних пожеж, незаконної діяльності; 

 формування польотного завдання з прив’язкою до карти місцевості; 

 розвідка районів лісних і торф’яних пожеж, тобто забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання крупних техногенних катастроф та ін. 

На сьогодні, крім військової необхідності, у бізнесі поки домінували 

два напрями використання коптерів. 

Перший, досить розвинений, – все, що пов'язано з отриманням 

зображень для подальшої обробки. Сюди ж слід віднести і візуальне 

спостереження. 

Отримані з повітря зображення дозволяють створювати ортофотоплани 

для геодезії і картографії, знаходити несправності на різних об'єктах. 

Тепловізорні камери збирають інформацію про температуру об'єктів, що 

дозволяє застосовувати їх як у пошуково-рятувальних операціях, так й для 

визначення ділянок з тепловтратами. 

Останнім часом розвиваються технології високоточного вимірювання 

відстані так званими лідарами. Вони дозволяють швидко створювати 

тривимірні моделі місцевості або об'єктів з похибками до декількох 
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сантиметрів, які можуть використовуватися в якості проміжного джерела 

даних для обчислень або аналізу стану об'єктів. 

Другий напрямок використання коптерів, що бурхливо розвивається, 

пов'язаний з рослинництвом в широкому розумінні цього терміну. 

Безпілотні літальні апарати ідеально підходять для внесення хімікатів, 

мікродобрив, гербіцидів і т.ін. 

При комплексному підході вони істотно поліпшують екологічну 

ситуацію завдяки точковому внесенню і зменшенню загальної кількості 

розпилюваних хімікатів. 

Не менш важливий і загальний економічний ефект для суб'єктів 

господарської діяльності: економія з урахуванням відсутності втрат через 

витоптування посівів і зниження витрат на хімікати дозволяє окупити 

інвестиції на впровадження нових технологій вже в перший сезон 

використання. 

Збільшення кількості безпілотних літаючих об'єктів, керованих 

операторами з різним ступенем підготовки і соціальної відповідальності, 

ставить питання про необхідність законодавчого регулювання цієї сфери. 

Отже, все це створює широкі перспективи розвитку напрямків 

використання БПЛА у післявоєнний час, особливо для підвищення 

екологічної безпеки територій. 
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Актуальність дослідження. Отримані в результаті дослідження дані 

необхідні для оцінки наслідків військових дій на якість та доступність 

водних ресурсів Київщини (території, яка постраждала як від окупації, так і 

від обстрілів ворожої авіації та артилерії) для впровадження системи 

Інтегрованого менеджменту водних ресурсів. Проведення комплексної 

екологічної оцінки стану екосистем різнотипних водойм Бучанського 

району Київської області уможливлюють встановити наслідки потрапляння 

елементів хімічної зброї для екосистем зазначених водойм, зокрема, 

угруповань літорального зоопланктону, які зазначені водні екосистеми 

населяють, а, отже, є важливою причиною для виконання заходів, що 

спрямовані на забезпечення водних екосистем від руйнівного впливу. 

Мета – визначення еколого-фауністичних особливостей угруповань 

літорального зоопланктону для низки різнотипних водойм Бучанського 

району Київської області в літній період 2022 р. 

Завдання:  

– визначити показники видового багатства та видового різноманіття  

угруповань літорального зоопланктону різнотипних водойм Бучанського 

району в літній період 2022 р.; 

– встановити співвідношення екологічних груп в угрупованнях 

літорального зоопланктону в цих водоймах; 

– з'ясувати біотопічний розподіл щільності та біомаси угруповань 

літорального зоопланктону в цих водоймах. 

Об'єктом досліджень у даній роботі є найбільш представлені та 

суттєві для функціювання водних екосистем групи зоопланктону: 

коловертки, гіллястості, веслоногі та черепашкові ракоподібні. Додатково 

до зазначених груп зоопланктонних організмів у період відбору проб в 

межах різнотипних водойм Бучанського району зустрічалися наупліальні та 

копеподитні стадії розвитку веслоногих ракоподібних, ювенільні особини 

гіллястовусих ракоподібних, представників підкласу малощетинкових 

черв’яків  (Oligohaeta), представників родини Chironomidae, представників 

із ряду Harpacticoida, а також представників типу Nematoda. 

Наукова новизна: отримано актуальні дані про зміни в еколого-

фауністичних особливостях угруповань літорального зоопланктону в межах 

екосистем різнотипних водойм Бучанського району Київської області за 

2022 р., що спричинені потраплянням елементів хімічної зброї у середовище 

досліджуваних водойм.  
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Проведення моніторингу водних екосистем в певній часовій 

послідовності дозволяє встановити динаміку змін, що зазнає система, в т.ч. 

і за рахунок антропогенного впливу. Важливо пам’ятати, що деякі з таких 

змін можуть, зокрема, бути причиною порушення гомеостазу та 

енантіостазу водної екосистеми. 

Серед найбільш репрезентативних індикаторів змін гомеостазу та 

енантіостазу водної екосистемі серед гідробіонтів є планктонні організми. 

Порушення оптимальних показників видового багатства та видового 

різноманіття у водній екосистемі вказує на те, що зазначена екосистема 

зазнає певних деструктивних змін, які можуть бути наслідком впливу ряду 

несприятливих для системи факторів.  

Так, прикладом подібних порушень можна зазначити вимирання видів 

стенобіонтів, які мають досить обмежену зону оптимального 

співвідношення певних біотичних і абіотичних факторів, найменша зміна 

показників яких призводить до їх вимирання. Подібні зміни видових 

співвідношень є, в значній мірі, джерелом небезпеки для водної екосистеми 

та її існування в майбутньому. 

У ході дослідження було з’ясовано, що: 

– Станом на літній період 2022 р. літоральний зоопланктон у 

різнотипних водоймах Бучанського району був представлений 35 видами. 

Найвищі показники видового багатства та видового різноманіття характерні 

для р. Мощунка і пояснюються низкою факторів: по-перше, літоральна зона 

р. Мощунка більш розвинена відносно інших водних об’єктів; по-друге, для 

р. Мощунка характерний інтенсивний розвиток складних асоціацій вищих 

водяних рослин, переважно на основі формацій водяного різака алоєвидного 

Stratiodes aloides. 

– У межах станцій різнотипних водойм для екологічного розподілу 

угруповань зоопланктону характерним було переважання літорально-

фітофільної групи – 15 видів (або 40 %). Даний факт свідчить, що в зоні 

літоралі водойм у складі фітоценозів переважала вища водяна рослинність, 

що сприяло активному розмноженню в угрупованнях зоопланктонних 

організмів літорально-фітофільної групи. 

– Показники щільності зоопланктонних організмів в межах літоралі 

різнотипних водних об’єктів суттєво відрізнялися для кожної окремої 

дослідної станції в межах різнотипних водойм: від 1320 до 39880 екз./м3.  

Показник щільності зоопланктону мав найбільше значення в межах станції, 

яка розміщена біля зарослого біотопу середньої частини лівого берега             

р. Мощунка; найменший показник щільності був характерним для станції, 

що була розміщена біля ділянки в межах незарослого біотопу правого берега  

рекреаційного озера біля с. Мощун. Біомаса зоопланктону мала найбільший 

показник у ділянці, що була розміщена біля зарослого біотопу в межах 

середньої частини лівого берега р. Мощунка; показник біомаси 

літорального  зоопланктону  був   найнижчим   у   межах   ділянки,   що   була  
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Рисунок 1 – Водні об'єкти в межах дослідної зони біля с. Мощун  

(Київська область) 

 

розміщена біля незарослого біотопу правого берега рекреаційного озера 

біля с. Мощун. Зазначені показники свідчать про той факт, що серед 

досліджуваних водойм характерною була значна варіативність умов для 

розвитку  угруповань зоопланктону в літній період 2022 р. 

 

ВРАХУВАННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОПРОВОДІВ ЩОДО 

ОЦІНКИ БІОКОРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Бондар О.В., маг., Степовий Д.Є., Степова О.В., д.т.н., проф. 

Національний університет 

 «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава 

oksanabondar592@gmail.com 

 

Магістральні нафтопроводи є важливим елементом мережі 

транспортування нафти і відіграють значну роль у забезпеченні 

енергетичної безпеки країни. Конструкції експлуатуються в природних 

умовах, головним чином, під землею, тому вони підлягають впливу 

підземної корозії, яка значною мірою визначається ґрунтовою корозією. 

Дослідження корозійних властивостей ґрунтів в умовах експлуатації 

нафтотранспортної системи України, зокрема Полтавської області, є 

особливо доречним, оскільки мережа нафтопроводів є розгалуженою, а 

ґрунти, в яких вони пролягають, є надзвичайно різноманітними за своїми 

властивостями. До того ж, узагальнених праць з цього питання, зокрема для 

Полтавської області, не існує, а їх наявність в комплексі з іншими 

mailto:oksanabondar592@gmail.com
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дослідженнями дасть змогу визначити потенційні небезпечні ділянки 

місцевості і нафтопроводів, дозволить попередити виникнення аварійних 

ситуацій та негативних впливів на довкілля шляхом вчасного вжиття 

необхідних заходів. 

Особливо небезпечною є біокорозія зовнішньої поверхні 

нафтопроводів. Умови для її виникнення є завжди. Техногенне забруднення 

води, повітря, ґрунту, широке використання штучних матеріалів веде до 

заселення нових екологічних ніш або до змін в структурах мікробних 

ценозів, що, в свою чергу, впливають на техногенез. Такими 

антропогенними нішами є: нафтопроводи. 

Практично все, що є на Землі, піддається впливу мікроорганізмів – 

сталь, бетон, скло, дерево, каміння тощо. Тому проблема біопошкоджень і, 

зокрема, біокорозії, досягла в наш час небувалих розмірів. Життєдіяльність 

деяких мікрооргагнізмів сприяє розвитку та протіканню корозійних 

процесів на зовнішній поверхні нафтопроводів, тобто протікає біокорозія. 

Мікроорганизми використовують метал як джерело живлення або 

виділяють продукти, які його руйнують. З мікроорганізмів, що беруть 

участь у процесах корозії, велику роль відіграють сульфатовідновлюючі 

бактерії типу Sporovibrio desulfuricans (найбільш поширені у природі), 

тіосульфатоокиснюючі типу Thiobacillus thioparus, сіркобактеріі типу 

Thiobacillus thiooxidans, залізоспоживаючі типу Gallionella ferruginea, 

водозв’язуючі типу Hydrogenomonas flava, залізні бактерії типу Crenothrix і 

Leptothrix і нітратовідновлюючі типу Thiobacillus denitrificans. 

У природі найбільш широко поширені сульфатовідновлюючі бактерії, 

невидимі неозброєним оком. Найбільш сприятливе середовище для їх 

розвитку: ґрунт з рН = 5 – 9 (оптимально 6 – 7,5), 25 – 30 °С, питомий опір 

5 – 200 Ом∙м. Розвиток цих бактерій стимулює чорний мул і залишки 

розкладання рослинного або тваринного світу. У результаті дії цих бактерій 

утворюється сірководень, який, з’єднуючись із залізом, утворює сірчисте 

залізо [1]. 

Найбільш сприятливими умовами життєдіяльності мікроорганізмів, як 

найбільш корозійно активних серед асоціації ґрунтових мікроорганізмів, є 

підвищений вміст вологи, наявність сульфат-іонів, наявність азоту і              

рН = 6 – 8, отже активну життєдіяльність мікроорганізмів, що активують 

корозійні процеси на зовнішній поверхні труби, можна оцінити, здійснивши 

моніторинг показників-індикаторів зазначених мікроорганізмів в ґрунтових 

умовах експлуатації (лімітуючих факторів їх існування). 

Враховуючи такі показники та їх сумісний вплив на біокорозійну 

активність ґрунту, запропоновано моніторинг біокорозійної активності 

ґрунтів здійснювати за допомогою інтегрального (комплексного) показника 

біокорозійної активності ґрунтів Кбіо і запропоновано такі його межі 

активності: 0,3 – низький рівень впливу; 0,5 – середній рівень; 1 – високий 

рівень.  
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На основі комплексного показника біокорозійної активності ґрунтів 

побудовано карту ґрунтів Полтавської області за вказаним показником    

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта біокорозійної активності ґрунтів Полтавської області за 

інтегральним показником 

 

Таким чином, за допомогою розробленої карти встановлено найбільш 

біокорозійноактивні ґрунти Полтавської області. 

Майже по всій території Полтавської області корозійна активність 

ґрунтів є високою, найвищою – у торф’яних ґрунтах (у заплавах річок Удай, 

Оржиця і Сула). Середню корозійну активність мають опідзолені ґрунти (в 

основному біля річок Ворскла, Удай та Хорол), а низьку – дерново-

підзолисті, піщані за механічним складом (біля річок Псел і Ворскла) [2 – 

4]. 

Отже, в зазначених районах, за умови проходження нафтопроводів 

необхідно більш часто здійснювати обстеження конструкції задля контролю 

протікання біокорозійних процесів. 

Згідно діючого ДСТУ [5], виявлення наявності мікробної корозії на 

поверхні підземних металевих споруд полягає у визначенні концентрації 

сірки та заліза, електроопіру в пробах ґрунту, прилеглого до підземних 

споруд, і співвідношення цих показників. Окрім зазначених показників 

суттєвий вплив на життєдіяльність сіркобактерій вносить рН ґрунту, 

вологість і повітряпроникненість. 

Для аналізу зміни вологості ґрунту за глибиною проведено 

експериментальні дослідження відібраних проб ґрунту.  

Визначено рН водної витяжки ґрунтів, вміст SO4
2-, вологість ґрунту. 

Відібрано проби ґрунту на територіях трьох районів (м. Горишні Плавні, 

Глобинський та Зіньківський райони) Полтавської області на різних 

глибинах – 5, 25 і 60 см від поверхні землі (рис. 2). 

Піщані ґрунти – 2,7 

Чорноземи – 4,8 

Болотні ґрунти – 6 
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Рисунок 2 –  Місця відбору проб ґрунту 

 

Визначення вологості ґрунту проводилося термостатичним методом, 

сутність якого полягає у визначенні кількості води, яка видаляється з нього 

при висушуванні при температурі 100 – 105 оС до постійної ваги. Результати 

визначення вологості наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Результати експериментального визначення вологості ґрунту 

Показник 
Перший район Другий район Третій район 

5 см 25 см 60 см 5 см 25 см 60 см 5 см 25 см 60 см 

Вологість, 

% 
10,13 10,99 11,13 14,69 15,08 17,3 9,5 10,49 11,43 

 

При вологості ґрунту 9,0 ‒ 10,0 % спостерігається поляризація 

анодного процесу, тобто уповільнення процесу корозії. Підвищена 

вологість формує сприятливі умови для життєдіяльності сіркобактерій і 

супроводжує деполяризацію корозії – підвищення швидкості корозії. Отже, 

сприятливі умови для розвитку сіркобактерій та протікання біокорозії 

спостерігаються у всіх трьох випадках на глибині відбору проб 60 см. Саме 

на цій глибині прокладені нафтопроводи в ґрунтах. 

В роботі проведено дослідження щодо визначення актуальної 

кислотності відібраних проб ґрунту за методикою [6] за допомогою 

універсального індикатора і рН-метра марки рН-150МИ. 

 

Таблиця 2 – Результати експериментального визначення рН витяжки 

ґрунту 

Показник 
Перший район Другий район Третій район 

5 см 25 см 60 см 5 см 25 см 60 см 5 см 25 см 60 см 

рН 8,05 8,1 8,1 7,8 8,1 8,05 8,05 8,1 8,1 

 

Одержані результати показали, що досліджений ґрунт однорідний за 

кислотністю. За величиною рН ґрунти є лужними. Проте для 

характеристики корозійної активності ґрунтів недостатньо оперувати тільки 
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значенням рН, оскільки рН вказує лише на активність іонів гідрогену в 

ґрунтовому розчині, але не вказує на кількісний вміст кислот в ґрунті. 

Також було оцінена можливість посилення корозійних процесів 

наявністю сульфат-іонів (SO4
2-). Були проаналізовані водні витяжки ґрунтів 

на предмет SO4 2- якісною реакцією з водним розчином барій хлориду [7]. 

Випадання білого осаду (поява муті) свідчило про наявність іонів SO4
2- в 

ґрунтових пробах. Нами було проаналізовано водні витяжки всіх відібраних 

проб ґрунту і одержано такі результати (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Результати експериментального визначення наявності 

сульфатів у витяжці ґрунту 

Показник 
Перший район Другий район Третій район 

5 см 25 см 60 см 5 см 25 см 60 см 5 см 25 см 60 см 

Наявність 

SO4
2- 

‒ ± + ‒ ± + ‒ ± + 

 

З одержаних даних видно, що сульфат-іони присутні в ґрунтових водах 

відібраних проб на відмітках 60 см в усіх пробах та наявні сліди у пробах на 

позначці 25 см, що свідчить про наявність в ґрунтах сульфатів (можливо 

Na2SO4, FeSO4, MgSO4, Al2(SO4)3). Наявність сульфат-іонів в ґрунтових водах 

сприяє розвитку мікробіологічної корозії підземних нафтопроводів. 

За результатами аналізу сучасного стану науково-технічних досягнень 

з питань шкідливого впливу на довкілля внаслідок аварійних витоків, 

виявлено, що одним із небезпечних чинників є зовнішні біокорозійні 

процеси з наступною розгерметизацією сталевих нафтопроводів і 

виникненням аварійних ситуацій. Наслідками зазначеного є значні 

екологічні збитки, пов’язані зі втратою нафтопродуктів і суттєвими 

забрудненнями компонентів довкілля. 

За результатами аналізу науково-технічної літератури встановлено 

основні індикатори активної життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, 

які сприяють біокорозійним процесам. 

Побудовано карти ґрунтів за індикаторами їх біокорозійної активності 

на прикладі Полтавської області. Встановлено, що за своїми властивостями 

в ґрунтах Полтавської області існують всі умови для виникнення і розвитку 

біокорозійних процесів на зовнішніх поверхнях нафтопроводів, що значно 

підвищує ризики розгерметизації сталевих нафтопроводів та забруднення 

довкілля. 

Запропоновано біокорозійну активність ґрунтів оцінювати за 

обґрунтованим інтегральним показником біокорозійної активності. 
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Говорячи про регіональні проблеми охорони довкілля та 

збалансованого природокористування, хотілося б приділити увагу 

проблемам і стану довкілля одного з регіонів, який має надмірне техногенне 

навантаження на навколишнє середовище і характеризується однією з 

найгірших екологічних ситуацій в країні. Донецька область посідає одне з 

перших місць за забрудненням атмосферного повітря та динамікою 

кількості захворювань органів дихання, систем кровообігу, шкіри і 

сечостатевої системи [1]. Індустріалізацію Донецького регіону було 

розпочато ще у XIX столітті. Інтенсивно розвивали вугледобувну, хімічну, 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/96425
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/96425
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металургійну промисловості, машинобудування та інші небезпечні для 

довкілля галузі. Таким чином, на сьогоднішній день на території області 

накопичено велику кількість екологічних проблем, що можуть призвести до 

катастрофічних наслідків. 

До основних проблем, що спричинюють надмірне навантаження в 

регіоні відносяться:  

1) висока енергоємність підприємств регіону, що призводить до 

забруднення атмосферного повітря вугільними тепловими 

електростанціями (ТЕС) [2]; 

2) зупинки систем водовідведення шахтних вод, затоплення шахт, що 

призводять до насичення шахтних вод небезпечними сполуками, 

підтоплення територій, забруднення та зсувів ґрунту, обвалів та вибухів [3, 

4]. 

Крім того, через затоплення шахт, воєнний конфлікт електростанції 

мають проблеми із забезпеченням вугіллям. Отже, енергетичну систему 

регіону доцільно налаштовувати та розвивати з врахуванням можливостей 

сучасного науково-технічного прогресу, геолого-фізичних умов території 

регіону, спрямувавши зусилля на розвиток екологічно чистої енергетики з 

відновлюваних джерел енергії. 

Вітрові електростанції (ВЕС) – комплекси сучасного обладнання, що 

складаються з вітрогенератора потужністю від 100 Вт до 10 мВт, контролера 

заряду, комплекту акумуляторних батарей та інвертора напруги. ВЕС 

призначені для перетворення чистої природної енергії вітру в електрику, що 

широко використовується в повсякденному житті [5]. 

Дослідженням змін клімату та розвитку вітрової енергетики 

присвятили свої роботи Василюк О., Кривохижа М., Нараєвський С.  

Прекрасна Є., Норенко К. та ін. [3, 6, 7, 9]. 

Геолого-фізичні умови Донецької області є достатньо сприятливими 

для розвитку поновлюваної енергетики. Регіон має високий 

вітроенергетичний потенціал завдяки освоєнню вітрового потенціалу 

степових районів (рис. 1). Характерною рисою переважно рівнинного 

рельєфу області є наявність форм антропогенного походження, зокрема, 

териконів, що в свою чергу є додатковою перевагою. Площі териконів 

доцільно використовувати для розміщення вітряних агрегатів або сонячних 

колекторів. В свою чергу, це можна розглядати як можливості для 

рекультивації териконів, адже до основних переваг ВЕС, крім 

енергомічності та екологічної чистоти (виробництво електроенергії не 

супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

не споживає викопні види палива, відсутнє теплове забруднення довкілля), 

відносять також можливість використання для важкодоступних місць. 

Дослідження доводять, що робота вітрогенератора потужністю 1 МВт за 20 

років дозволяє заощадити приблизно 29 тис. т вугілля або 92 тис. барелів 

нафти [8]. 
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Рисунок 1 – Вітровий потенціал регіонів України 

 

Розвиваючи енергетичну систему регіону шляхом провадження ВЕС, 

можливим стає забезпечення енергоємних підприємств регіону екологічно 

чистою енергією, зменшивши їх залежність від енергії з викопних видів 

палива. Крім того, досвід відкачування води з земель, огороджених 

дамбами, можемо перейняти у Нідерландів. Досвід будівництва 

водонасосних станцій з використанням вітряка у містах Європі сягає XVI 

століття. Отже, впровадження ВЕС і розвиток вітроенергетики в Донецькій 

області може сприяти вирішенню проблем, пов’язаних із затопленням шахт 

та управлінням водовідведення забруднених вод, системами управління 

рівнями підземних вод. 

Є. Яковлев (НАН України) зазначає, що вже неодноразово відбувалися 

аварійні прориви вод в Донецькій та Луганській областях. Ще у 2019 р. 

спостерігались підземні поштовхи у Макіївці, а також Єнакієвому. А за рік 

до цього біля м. Торецьк були обвали земельних порід, які пошкодили 

водопровід. Загалом 35 шахт регіону затоплюється або вже повністю 

затоплені та не підлягають подальшій експлуатації [3, 9]. Місто Торецьк є 

шахтарським містом, в якому було сконцентровано більше 8 шахт з 

видобутку вугілля. На сьогоднішній день в місці ледве функціонують дві 

шахти «Центральна» і «Торецька», щодо решти – видобуток вугілля 

припинено внаслідок виробітку запасів та загострення бойових дій. Отже, 

шість шахт є затопленими, а належна система моніторингу та управління 

шахтними водами відсутня внаслідок ведення бойових дій в тому регіоні, 

Середньорічна  

швидкість вітру  

V = 4,5 - 7 v/с 



34 
 

відбулися зміни, які вже погіршили безпеку і життєдіяльність води, відбувся 

ризик забруднення продукції, приземного шару повітря. 

Разом з перевагами необхідно зазначити недоліки ВЕС. До них 

відносяться нестабільність роботи, певна небезпека для дикої природи, 

птахів, шумове, вібраційне забруднення тощо. Крім того, враховуючи 

економічний аспект, недоліками є висока вартість і довгострокова окупність 

таких проектів.  

Тим не менш, впровадження вітрової енергетики сприятимуть 

підвищенню енергетичної безпеки регіону, досягненню цілей сталого 

розвитку, а саме: доступній та чистій енергії, відповідальному споживанню 

та виробництву, пом’якшення наслідків зміни клімату. 

Для розвитку альтернативної енергетики в Донецькому регіоні, 

розбудові мереж ВЕС необхідно:  

1) припинення воєнних дій, через які щоденно погіршується ситуація; 

2) здійснення постійного моніторингу довкілля в регіоні, моніторингу 

підземних вод; 

3) впровадження і розвиток державно-приватного партнерства в 

регіонах, що однозначно впливатиме розширенню джерел фінансування, 

залученню капіталів суб’єктів підприємництва, приватних партнерів для 

реалізації проектів з розбудови альтернативної енергетики в регіоні та її 

підтримки; 

4) забезпечення поінформованості населення щодо переваг та безпеки 

будівництва електростанцій, що використовують альтернативні джерела 

енергії, тому що більшість населення в шахтарських регіонах підтримує 

підприємства гірничодобувної галузі, маючи відповідну освіту. 
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На сьогоднішній момент для вирішення низки екологічних проблем 

необхідним та першочерговим завданням є створення електронної бази 

лісових масивів, які постраждали та терплять пошкодження внаслідок 

військової агресії на території України. Метою є збір та обробка інформації 

для вирішення одразу декількох завдань державного рівня: 

1) розробка інноваційних механізмів управління з метою подолання 

кризового стану лісових ділянок, які зазнали пошкоджень внаслідок 

бойових дій; 

2) розроблення механізму стягнення збитків з держави-агресора, яких 

зазнає економіка України та населення від втрати лісових масивів; 

3) розробка гнучкої системи управління природоохоронною діяльністю 

з метою відновлення лісистості території для зменшення впливу на 

біорізноманіття та клімат белігеративних територій. 

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року у другому розділі містить інформацію щодо охорони та 

відновлення лісових ресурсів держави. Лісистість становила до початку 

бойових дій 15,9 %  території України. Ліси на території держави розміщені 

нерівномірно – від 3,7 % у Запорізькій до 51,4 %  у Закарпатській областях. 

Оптимальним, за європейськими рекомендаціями, є показник лісистості      

20 %, для досягнення якого, в свою чергу, необхідно відтворити більше двох 

http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/5.pdf
https://dpssmk.gov.ua/pozytyvni-ta-nehatyvni-aspekty-vykorystannia-vitroenerhetyky/
https://dpssmk.gov.ua/pozytyvni-ta-nehatyvni-aspekty-vykorystannia-vitroenerhetyky/
https://novynarnia.com/2022/06/29/na-donbasi-za-chotyry-misyaczi-vijny-zatopyly-10-shaht/
https://novynarnia.com/2022/06/29/na-donbasi-za-chotyry-misyaczi-vijny-zatopyly-10-shaht/
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мільйонів гектарів нових лісів (без урахування втрат внаслідок бойових дій). 

Водночас створення нових лісів не повинне здійснюватися шляхом 

заліснення унікальних степових ділянок. Основними причинами 

виникнення проблем у лісовій галузі можуть стати недосконалість системи 

управління та розвитку лісового господарства, відсутність правових та 

економічних механізмів, стимулювання запровадження ресурсозберігаючих 

технологій, недосконалість податкової бази, а також нечіткість визначення 

правового статусу щодо управління землями під полезахисними лісовими 

смугами. Координація робіт з охорони та відтворення лісів на початок 

бойових дій здійснювалась центральними (у лісах державної власності) та 

місцевими органами виконавчої влади (у лісах комунальної власності). 

Близько 0,8 млн. га лісових земель державної власності (у т.ч. полезахисні 

лісові смуги) не були ще надані в користування і віднесені до земель запасу. 

Нечітке визначення правового статусу щодо управління землями під 

полезахисними лісовими смугами на теперішній момент призводить до 

істотного погіршення стану насаджень та їх загибелі, що потребує 

негайного втручання з метою опрацювання чітких механізмів, які нададуть 

змогу працювати з відповідальними організаціями в напряму створення 

системи фінансування лісогосподарської діяльності, особливо у 

постраждалих від військового нападу регіонах України [1]. 

Невизнаність ситуації майже призвела до припинення робіт із 

створення захисних лісових насаджень на малопродуктивних і 

деградованих землях та невиконання попереджувальних протипожежних 

заходів у лісах, що підвищило ризик виникнення лісових пожеж, осередків 

шкідників і хвороб лісу, всихання лісів і погіршення екологічного стану 

територій. 

Аналіз наукових публікацій дозволив визначити ключові моменти для 

першочергових досліджень з розробки ефективних механізмів управління 

природоохоронною діяльністю в напрямі регулювання процесів з подолання 

наслідків втрати лісових масивів на територіях України, які зазнали 

белігеративних змін [2]. Перспективними є такі ключові напрями: 

1) прогнозування реакції видів та екосистем на майбутні зміни клімату; 

2) адаптаційні дії у керуванні лісовими господарствами; 

3) інноваційні підходи та інструментарій для прийняття рішень в 

умовах невизначеності, більш тісні партнерські відносини між 

дослідниками і практиками;  

4) розробка та впровадження мір, які необхідно здійснити за 

допомогою важелів політики щодо адаптації управління лісовими 

господарствами. 

Завдання, які можна буде вирішувати при виконанні вищезазначених 

умов: 

1) прогнозування реакції видів та систем на майбутній клімат; 
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2) управління кліматичною інформацією для планування та прийняття 

рішень при картографуванні типів рослинності та екологічних зон, що в 

свою чергу, допоможе моделюванню розподілу середовищ проживання 

хребтових та безхребтових (Thackway and Cresswell, 1992); 

3) вибір видів та походження (Booth et al. 1988; Booth, 1990), а також 

визначення зони посіву (Johnson et al., 2004 ) зернових з метою подолання 

продуктової небезпеки;  

4) оцінка погодних ризиків лісових пожеж та моделювання поведінки 

під час пожеж (Carvalho et al., 2008 ); 

5) моделювання продуктивності лісів (Battaglia et al., 2004 ) та аналізу 

динаміки ряду екологічних процесів (Андерсон, 1991; Бреймейер и 

Мелилло, 1991).  

Незважаючи на широке використання кліматичної інформації з метою 

прогнозування майбутнього розподілу в моделях розповсюдження видів 

(SDM, Pearson and Dawson, 2003; Attorre et al., 2008; Wang et al., 2012; Ruiz-

Labourdette et al., 2013) розуміння ареалів кліматичних і некліматичних 

факторів, які будуть визначати майбутній ареал того чи іншого виду в 

умовах сучасних техногенних змін на території України, є обмеженим.             

Є точка зору, що SDM будуть мати обмежену цінність для прийняття рішень 

щодо адаптації або розробки та впровадження стратегій збереження видів. 

Деякі обмеження наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Обмеження для прийняття рішень щодо адаптації або 

розробки та впровадження стратегій збереження видів 

Виклик Приклади Література 

Прогнозування 

можливості 

видів до 

переміщення 

Історично види переміщалися 

набагато повільніше, ніж за 

прогнозами, зміниться майбутній 

клімат. Люди можуть грати роль 

зміні розподілу видів. Фрагментація 

або відсутність відповідного 

довкілля може обмежити рух 

Айверсон та 

ін. (2004), 

Dobrowski et 

al. (2013), Кларк 

(2007), Корлетт та 

Весткотт (2013) 

Місцева 

адаптація 

Багато видів здатні 

пристосовуватись до змін місцевих 

умов за допомогою рефугіумів. 

Ейткен та 

ін. (2008) 

Невизначеність 

у 

прогнозуванні 

майбутнього 

клімату, 

особливо 

опадів чи 

посушливості. 

Водний баланс і посушливість може 

бути основними чинниками, 

визначальними майбутнє зростання 

дерев. 

Добровські та ін. 

(2013), Ван та ін. 

(2012) 

https://annforsci.biomedcentral.com/articles/10.1007/s13595-014-0446-5#ref-CR3


38 
 

Продовження табл. 1 

Виклик Приклади Література 

Прогнозування 

та облік 

впливу 

екстремальних 

явищ на 

популяції 

деревних порід 

Екстремальні явища (заморозки, 

пожежі, повені, високі температури) 

можуть бути основним фактором, 

що визначає виживання видів. 

Циммерманн та 

ін. (2009) 

Ефекти 

запізнення та 

потік генів 

усередині виду 

Види, як правило, все ще реагують 

на колишні зміни клімату та не 

оптимально пристосовані до 

поточних умов. 

Туіллер та ін. 

(2008), Купаринен 

та ін. (2010), 

Кремер та ін. 

(2012) 

Епігенетичні 

ефекти 

Умови вирощування батьків можуть 

вплинути на здатність потомства 

справлятися з більш сухими або 

теплішими умовами. 

Бротигам та ін. 

(2013) 

Біотичні 

ефекти 

Комахи-шкідники та хвороби 

можуть бути сильними факторами, 

що визначають поширення видів. 

Андерсон та ін. 

(2012 р.), (Брукер 

та ін., 2007 р.) 

Фенологія та 

особливості 

життєвого 

циклу 

Вік до статевої зрілості, плодючість, 

розсіювання насіння, вимоги до 

охолодження чи спокою 

Ничке та Іннес 

(2008b) 
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Відомо, що окремі поодинокі вибухи є великою небезпекою для 

населення та біоценозу. Крім того, активні бойові дії на території окремої 

країни впливають на розвиток глобальних екологічних процесів, зокрема 

зміну клімату і випадіння кислотних опадів. Під час вибуху речовини, що 

вивільняються в атмосферу (СО, СО2, NO, N2O, NO2, CH2O, SO3, HCN та ін.), 

проходять повне окислення. Вуглекислий газ та водяна пара впливають на 

зміну клімату в глобальному масштабі, а оксиди сірки та азоту спричиняють 

кислотні дощі, які впливають на організм людини, ссавців та птахів, 

викликають опіки рослин тощо. Згубний вплив кислотних опадів на 

довкілля та механізм їх утворення досить детально вивчено рядом 

вітчизняних та закордонних вчених [1 – 3 та ін.]. Але процес їх утворення 

при окремому вибуху на даний час в умовах воєнних дій вивчено 

недостатньо, тоді як під впливом природних факторів оксиди сірки та азоту 

з повітряними масами розповсюджуються на великі відстані [4]. 

Дослідження закономірностей формування кислотних опадів, що 

пов'язані з вибухами боєприпасів, є актуальним питанням екологічної 

безпеки. При цьому важливе значення має визначення загального складу та 

кількості забруднюючих речовин, які утворились внаслідок вибухів, і 

виявлення їх впливу на довкілля і населення. Ці питання частково розглянуті 

в роботах [5 – 7]. Проблема формування кислотних опадів в атмосфері при 

різних швидкостях переміщення повітряних мас, пори року, висоти стовпа 

вибуху, розмірів ядр конденсації, концентрація та температура 

кислотоутворювальних сполук на фоні зміни емісії антропогенних домішок 

в атмосферу Землі є актуальною та маловивченою. Відомі методики оцінки 

відстаней, на які можуть поширюватися антропогенні компоненти викидів, 

стосуються високих димових труб і не завжди враховують реальні фізичні 

та хімічні процеси, що протікають при взаємодії, наприклад, оксидів сірки з 

водяними парами атмосфери [8].  

В представлених дослідженнях представлена математична модель для 

прогнозу можливого випадіння кислотних опадів внаслідок поодиноких 

вибухів артилерійських снарядів на прилеглих до вибуху територіях. 

Варто зазначити, що деякі способи розрахунку розсіювання шкідливих 

домішок засновані на методиці ОНД-86, в яких не враховуються розподіли 

концентрації, а також, не враховується розмір частинок, що розсіюються. 

Моделі, прийняті за основу методики МАГАТЕ [9], сформульовані на 

mailto:elenazykova21@gmail.com


40 
 

основі Гаусової моделі розсіювання антропогенних домішок. Основне 

положення цієї моделі полягає в тому, що турбулентність скрізь однакова; 

швидкість вітру постійна у всьому шарі поширення антропогенних домішок 

та напрям вітру не змінюється під час руху потоку. 

Постановка задачі формування кислих опадів в атмосферному повітрі, 

яке прилягає до міста вибуху, формується таким чином: 

– за основну кислотоутворюючу речовину приймається сірчаний 

ангідрид, як один з найбільш небезпечних і токсичних сполук продуктів 

вибуху; 

– процес розсіювання в атмосфері продуктів згоряння здійснюється за 

безпосередньої взаємодії їх із повітрям та використанням коефіцієнтів 

бінарної дифузії для суміші «повітря-забруднювальна речовина». 

Сірчаний ангідрид (SO3) утворюється при окисленні сірчистого 

ангідриду (SO2). Дана реакція відбувається практично миттєво та визначає 

інтенсивність випадіння крапель кислоти поблизу вибуху в залежності від 

метеорологічних умов. 

У досліджуваній області вісь ОХ спрямована у напрямку вітру. Рух 

вибухових газів і тепломасоперенесення аналізованої області приймаються 

двовимірними. Схему до постановки задачі в початковий момент часу 

наведено на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема постановки задачі 

 

Умовою утворення сірчаної кислоти приймався критерій досягнення 

поточної абсолютної вологості газів максимального значення при даній 

температурі. При цьому приймалося припущення, що утворена при 

конденсації крапля сірчаної кислоти при русі не деформується та зберігає 

свою форму протягом усього процесу. Враховувався конвективний 

теплообмін частинки сірчаної кислоти із зовнішнім середовищем, 

параметри якої приймалися постійними за висотою. При розв'язанні задачі 

не враховувався радіаційний теплообмін із зовнішнім середовищем. При 

1 – стовп вибуху; 2 – напрямок руху вибухових газів;  

3 – умовне локальне джерело викидів при розповсюдженні в атмосфері 
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розрахунку швидкості руху частки приймалося, що на неї діють сили 

тяжіння та опору повітряного середовища. 

Фізична постановка задачі представлена системою безрозмірних 

диференційних нестаціонарних рівнянь Бусінеска в змінних «вихор 

швидкості – функція току – температура – концентрація» з відповідними 

начальними і граничними умовами. Розрахунок швидкості конденсації 

проводився відповідно за формулою: 

 

                               𝑊𝐾 = 𝛽 ×
𝑃𝐴−𝑃0×exp(−

𝐸

𝑅×𝑇
)

√
2×𝜋×𝑅×𝑇

𝑀

,                                                       (1) 

 

де РА – атмосферний тиск, Па; Ро – предекспонент, Па; Е – енергія активації 

процесу конденсації, Дж/кг; R – універсальна газова постійна Дж/(моль×К);           

М – молярна маса, кг/моль; β – коефіцієнт конденсації; Т – температура 

газового середовища, К. 

Запропонована  математична модель може бути використана для 

прогнозу можливого випадання кислотних опадів на прилеглих до 

поодиноких вибухів територіях, що дає можливість робити прогноз, 

наскільки зміниться екологічна обстановка внаслідок воєнних дій. 
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Хмельницький національний університет, м. Хмельницький 

dima_glem@ukr.net 

 

У містах вуличні деревні насадження виконують важливу рекреаційну, 

екологічну, ґрунтозахисну, кліматорегулюючу, санітарно-гігієнічну 

функції. Однак під дією комплексу несприятливих антропогенних і 

абіотичних факторів навколишнього середовища знижується біологічна 

стійкість рослин, вони стають вразливими до ушкоджень шкідниками й 

інфікованими хворобами, втрачаються їх декоративні якості. Очевидно, що 

проблема формування деревних вуличних насаджень має розглядатися крізь 

призму стійкості рослин до несприятливих умов міського середовища й 

оптимізації факторів їх життєдіяльності. Суттєву роль у цьому процесі 

відіграє облік насаджень у результаті проведення інвентаризації й оцінки їх 

фітосанітарного стану, на основі чого й здійснюється вибір комплексу 

агротехнічних заходів з догляду, збереження життєвості, довговічності й 

декоративності вуличних деревних насаджень. Інвентаризаційні 

дослідження вуличних деревних насаджень м. Хмельницький проводилися 

упродовж 2015 – 2021 рр. Латинські назви та номенклатура таксонів 

узгоджено із монографією «Чекліст дендроекзотів України» [4]. 

Дослідженнями було охоплено усі райони міста та його центральна частина. 

Об’єктом дослідження обрано 54 вулиці (їх протяжність становить майже 

106 км). На цій території росте майже 12 тис. дерев. Аналіз фітосанітарного 

стану вуличних деревних насаджень засвідчив, що добрий стан дерев має 

4324 екземпляри (37,7 %). Більше половини рослин мають задовільний стан. 

У незадовільному стані знаходиться 1017 екземплярів (8,87 %). Серед 

вуличних рослин трапляється поодинокий сухостій.  

До категорії деревних рослин, що отримали задовільну оцінку, 

відносимо екземпляри, які мають ознаки сповільненого росту й розвитку. 

Листки цих рослин значно дрібніші, їх забарвлення світло-зелене, зрідка 

трапляються пожовклі листки. У різних частинах крони видніються 
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поодинокі сухі скелетні гілки, є механічні пошкодження стовбура, ознаки 

діяльності дереворуйнівних грибів. Рослини, які отримали негативну 

оцінку, характеризуються значними пошкодженнями стовбура, частковим 

всиханням крони, пригніченням й припиненням росту, що зумовлює 

побуріння, засихання й опадання листків й у кінцевому рахунку веде до 

загибелі рослини. Найбільше хворих рослин виявлено серед молодих та 

середнього віку дерев. У дерев наявні характерні ураження листя й 

центральні жилки, некрози на корі гілок й стовбура, виразки, всихання 

пагонів. У деяких рослин було виявлено некроз кори, який спричиняється 

сумчастими грибами. Відбувається відмирання ділянок кори й камбію. Як 

результат відмирання кори на деревах утворилися тріщини, проріджувалася 

крона, відмирають окремі скелетні гілки. Так, із числа деревних рослин, які 

ростуть на центральних вулицях міста, 227 екземплярів мають механічні 

пошкодження, пошкоджені гілки крони дерев, необроблені зрізи після 

проведення санітарної чистки тощо. Дупла виявлено у 138 дерев, 19 дерев 

мають від 2-х до 4-х дупел. У двох деревних рослинах зафіксовано наскрізні 

дупла, а у чотирьох відсутня серцевина. Варто зазначити, що причинами 

утворення дупел є природні фактори (вплив вітру, дощу, підвищених 

температур повітря тощо), захворювання зумовлених дією хвороботворних 

бактерій й грибів. Окрім того, дуплистими можуть стати ділянки дерев, до 

яких кріпилися гілки, що відпали у процесі старіння. Близько 413 дерев 

ураженні комахами, серед яких: капустянка  звичайна, метелик золотогузка. 

Як правило, вони вражають верхню частину крони рослини, листки та 

молоді пагони рослин. Попелиця туєва пошкоджує переважно кірку й  

висмоктує сік молодих дерев. Каштанова мінуюча міль уражає листкові  

розетки  й спричиняє оголення  дерева. Також  серед поширених шкідників, 

які зустрічаються у вуличних деревних рослинах, є кліщ звичайний, який 

паразитує у корі  дерева та акацієва вогнівка, яка зустрічається  на рослинах 

горіха волоського (Juglans regia L) і робінії звичайної (Robinia 

pseudoacacia). 

Характеризуючи якісний стан крони деревних насаджень центральної 

частини міста, зазначимо, що добрий стан мають 119 екземплярів, що 

складає третину вуличних деревних насаджень міського центру. Щільність 

їх крони знаходиться у діапазоні більше 65 %, периферичне відмирання 

крони відсутнє, прозорість листків становить 6 – 10 %. Задовільний стан 

спостерігається у 1330 дерев. Щільність їх крони знаходиться у діапазоні   

50 – 60 %, периферичне відмирання крони складає 5 – 10 %, прозорість 

листків 15 – 20 %. У 81 деревної рослини спостерігається незадовільний 

стан крони. Її щільність складає до 45 %, периферичне відмирання крони 

більше 15 %, прозорість листків більше 25 %. Більшість дерев, які мають 

незадовільний стан крони, має ознаки сухостою й потребує вирубки. 

Плями на листкових пластинках виявлено у 422 дерев. Їх виникнення й 

поширення зумовлено хворобами грибкового й бактеріального походження. 
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Найчастіше у рослин зустрічаються такі типи уражень: хлорози, некрози, 

плямистості листків. Природа виявлених плямистостей є різною. Вони 

вражають, насамперед, слабкі дерева з пошкодженою кіркою. Найбільш 

поширеним захворюванням деревних рослин, що підлягали інвентаризації, 

є бактеріальний опік. Це карантинне захворювання, яке уражає всі частини 

рослини. Листкові пластинки вкриваються чорними плямами, 

спостерігається їх скручування. Скручені чорні листки не опадають й дерево 

стає схожим на обпалене вогнем. Бактеріальний опік здатний швидко 

розповсюджуватись на сусідні дерева, які ростуть на вулиці [1, 2]. 

Зауважимо, що це захворювання вразило загалом деревні насадження 

гіркокаштана кінського (Aesculus hippocastanum). Ним уражено кожне третє 

дерево цього виду на досліджуваних ділянках міста.  

Вуличні насадження липи серцелистої (Tilia cordata) також уражені 

захворюваннями. На листковій поверхні дерев спостерігається глянцевий 

наліт, липкий на дотик. Причиною його виникнення є шкідник щитівка, яка 

уражає рослину. Вона харчується соком листків липи й залишає на 

листковій пластинці залишки соку, що зумовлюють її липкість [2, 3]. Цим 

захворюванням уражена кожна десята рослина липи серцелистої (Tilia 

cordata) на досліджуваних ділянках м. Хмельницький. 

Найбільш уразливими виявилися насадження гіркокаштана кінського 

(Aesculus hippocastanum), липи серцелистої (Tilia cordata) та липи 

широколистої (Tilia platyphyllos). У цих деревних насадженнях переважно 

уражена листкова поверхня. Хлорози листків виявлено у липи серцелистої 

(Tilia cordata). Ураження, спричинені борошнисторосяними грибами, 

помічені у робінії звичайної (Robinia pseudoacacia). Такі типи уражень як 

гриби-трутовики виявлено на стовбурах деяких ослаблених дерев 

гіркокаштана кінського (Aesculus hippocastanum), клена гостролистого (Acer 

platanoides). Ураженість омелою (Viscum album) помічено переважно на 

деревних насадженнях тополі пірамідальної (Populus pyramidalis Roz.). 

Ушкодження листогризучими етношкідниками зустрічаються на деяких 

екземплярах плодових дерев, які у невеликій кількості зустрічаються на 

вулицях міста. Частка дерев без ознак ослаблення становить 7 %. 

Здебільшого це тополя пірамідальна (Populus pyramidalis Roz.), клен 

американський (Acer negundo), туя західна (Thuja occidentalis). Вони є 

найбільш стійкими до антропічного навантаження. Фітосанітарний стан 

вуличних деревних насаджень є найгіршим на вулицях Кам’янецька, 

Проскурівська, Володимирська. Це зумовлено інтенсивним рухом 

автотранспорту по них, що зумовлює збільшення загазованості й 

запиленості повітря, підвищення шумового забруднення тощо [1]. Більш 

сприятливі умови для розвитку деревних насаджень спостерігаються на 

вулицях, де відсутній інтенсивний транспортний рух, не має промислових 

об’єктів. Так, на вулицях Подільській, Героям Майдану спостерігається 

здебільшого добрий й задовільний фітосанітарний стан рослин, що дозволяє 
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їм загалом виконувати санітарно-гігієнічну, ландшафтну, естетичну функції 

тощо.   

Аналіз фітосанітарного стану деревних рослин в умовах 

урбанізованного середовища засвідчив необхідність дослідження комплексу 

факторів з метою добору стійких до урбогенних умов видів деревних рослин 

й проведення необхідних селекційних робіт, спрямованих на розробку 

еколого-компенсаційних заходів підвищення життєвості, довголіття та 

декоративного вигляду рослин. Для покращання фітосанітарного стану 

вуличних деревних насаджень міста можна порекомендувати проведення 

омолоджувальної й санітарної обрізки, урізноманітнення видового складу 

рослин, які пройшли багаторічні випробування та акліматизацію у місцевих 

умовах, заміна окремих рослин, що втратили своє функціональне та 

декоративне значення рослин. 
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Житомирщина відома своїм потужним потенціалом добувної галузі. У 

надрах регіону виявлені поклади розсипного ільменіту, комплексних 

апатит-ільменітових руд, самоцвітів, кварцитів, каолінітових глин, бурого 

вугілля, торфу, пірофіліту, бурштину. В умовах сьогодення великого 

значення набуває перспектива освоєння рідкіснометалевої та 

рідкісноземельної сировини. Традиційно видобувається і переробляється 

мінеральна сировина для виробництва будівельних матеріалів. Особливе 

місце в мінерально-сировинному потенціалі посідає облицювальні гірські 

породи, розвідані запаси яких складають 60 % від загальноукраїнських. На 
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території Житомирської області станом на 01.01.2021 р. суб’єктам 

господарювання надано 180 спеціальних дозволів на користування надрами 

з метою розробки родовищ корисних копалин та 15 – на геологічне вивчення 

перспективних ділянок. В цій галузі функціонує 51 велике та значна 

кількість малих і середніх видобувних та переробних гірничих підприємств. 

Післявоєнне відновлення держави потребуватиме значних об’ємів 

будівельних матеріалів. Житомирщина є традиційним постачальником 

будівельного каменю, щебню та інших матеріалів. Користувачам надр 

надано право на експлуатацію 92 родовищ природного (блочного) каменю з 

загальними запасами понад 140 млн. м3. До розробки вже залучено 70 

родовищ, зосереджених переважно у Коростенському та Житомирському 

районах. Сировинна база Житомирської області забезпечує 32,8 % від 

загальнодержавного виробництва щебню, гальки, гравію та дробленого 

каменю [10].  

Геологічні особливості регіону дозволяють видобування будівельного 

та бутового каменю відкритим кар’єрним способом. Це надає значні 

економічні переваги, але спричиняє негативний вплив на довкілля, 

призводячи до пошкодження родючого шару ґрунту. Розрахунки показують, 

що для відкритого видобування 1 млн. т/рік корисних копалин потрібно 

порушити приблизно 100 га земельних угідь [1]. Нині в Україні загальна 

площа порушених земель становить понад 265 тис. га [6]. Порушення 

поверхні призводить до деградації рослинного покриву, втрати 

сільськогосподарських угідь, зміни гідрологічних умов, тому питання 

відновлення земельних ресурсів є надзвичайно актуальними. При 

проведенні рекультиваційних заходів необхідно враховувати екологічний 

аспект, який має бути першочерговим [2, 3].  

Рекультивація порушених земель – складний комплекс робіт, 

направлений на відновлення ґрунтового покриву, відтворення 

продуктивності порушених земель [14]. Вона розпочинається ще до початку 

виробничої діяльності. Важливим етапом для майбутнього відновлення 

території кар’єру є вилучення верхнього шару ґрунту і зберігання його з 

метою подальшого використання для ґрунтовідтворення. Відповідно до 

чинного законодавства України, ці роботи проводить підприємство, яке 

розробляє кар’єр [4, 5]. Враховуючи те, що ґрунт – це динамічна біогенна 

система, для забезпечення ефективної та екологічної рекультивації якість 

зберігання знятого верхнього шару потребує відповідного вивчення.  

Дослідження проводились на відвалах родючого шару, сформованих 20 

років тому при розробці кар’єру з видобування гранітного щебня поблизу 

с. Давидівка Житомирського району (ПП «Давидівський кар’єр»). З метою 

вивчення потенційної родючості ґрунту була оцінена його мікробіологічна 

активність на різній глибині від поверхні відвалу. Як індикатор активності 

мікроорганізмів визначалось загальне мікробне число. Для його визначення 

використовувались загальноприйняті методи висівання суспензії 
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мікроорганізмів на тверде поживне середовище (м’ясо-пептонний агар) у 

чашки Петрі. Проби ґрунту відбирали на глибинах 0 – 20 см, 40 – 50 см,       

70 – 80 см по профілю відвалу. Контрольний відбір ґрунту проводився на 

непорушених ділянках з подібними агрохімічними особливостями на 

глибині 0 – 20 см. Відбір зразків проводився в шести повторностях, а 

результати оброблялись стандартними методами математичної статистики. 

Результати досліджень свідчать, що з глибиною загальна кількість 

ґрунтових бактерій змінюється (табл. 1). Отримані відмінності статистично 

достовірні на 95 % довірчому інтервалі.  

 

Таблиця 1 – Середня кількість бактерій на різній глибині відвалу при 

зберіганні селективно знятого родючого шару 

Шар 

ґрунту, см 

Середня кількість 

колоній в чашці Петрі 

Загальне мікробне число на  

1 г сирого ґрунту 

Контроль 24,0  0,79 (24,0 0,79) · 10 6  

0 – 20 26,4  0,39 (26,4 0,39) · 10 6  

40 – 50 76,7  0,88 (76,7 0,88) · 10 4  

70 – 80  42,6  0,56 (42,6 0,56) · 10 4  

 

Порівняння загального мікробного числа в 1 г сирого ґрунту у 

верхньому шарі відвалу та на ділянці з непошкодженим ґрунтом, яка 

розташована поряд з кар’єром, показало, що кількість мікроорганізмів в 

контролі практично відповідає такій у досліді (отримані значення 

статистично достовірно не відрізняються). Це вказує на те, що у порушених 

поверхнях шару землі під дією природно-кліматичних факторів 

формуються однакові умови для росту і розвитку мікрофлори. У верхньому 

шарі відвалу створюються умови, практично ідентичні природному 

непорушеному ґрунту. Завдяки збереженню родючості верхнього шару, там 

відмічаються сукцесійні процеси, що проявляються у заростанні поверхні 

відвалів трав’янистою рослинністю, яка за своїм видовим складом 

відповідає типовій лучній рослинності регіону. Коренева система рослин та 

оптимальні умови температури і вологості забезпечують нативні умови для 

розвитку мікроорганізмів ґрунту. Як свідчать літературні дані, в ґрунті 

формується складна врівноважена система, яка забезпечує його 

функціонування [11, 12, 13].  

Аналіз результатів досліджень по профілю відвалу свідчить, що з 

глибиною загальне мікробне число зменшується. Чисельність 

мікроорганізмів у верхньому шарі знятого ґрунту перевищує таку у шарі       

40 – 50 см у 28,8 рази, а у шарі 70 – 80 см – у 62 рази. Отримані дані вказують 

на те, що при тривалому зберіганні селективно знятого родючого шару його 

біологічна активність знижується. Особливо чітко цей ефект проявляється 

на більшій глибині. Різниця у чисельності мікроорганізмів на глибині понад 

40 см незначна і складає всього 1,8 рази. Таким чином, біологічна активність 
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нижніх шарів селективно знятого ґрунту при складанні його у відвали 

поступово втрачається. 

Ґрунт – це динамічна система, гомеостаз якої підтримується через 

сукупність багатьох факторів [7]. Узагальнюючи результати аналізу фахової 

літератури, можна зробити висновок, що утворення гумусу, його 

трансформація залежить від стану мікрофлори. Мікроорганізми – важливий 

фактор у формуванні ґрунту і підтриманні його родючості, про що свідчать 

численні дослідження [8, 11 – 13]. В процесі тривалого зберігання у насипах 

шару ґрунту, який був селективно знятий перед початком гірничих робіт на 

кар’єрі, його біологічна активність зберігається лише поблизу поверхні. В 

більш глибоких горизонтах насипів відбуваються процеси, які призводять 

до порушення гомеостазу, наслідком чого є втрата родючості. Можливими 

стратегіями вирішення цієї проблеми є: 1) формування максимально 

низьких насипів; 2) розміщення знятого ґрунту на інших ділянках з метою 

вирівнювання мікрорельєфу сільськогосподарських угідь та збільшення на 

них товщини родючого шару; 3) формування на поверхні відвалів більш 

складних рослинних угрупувань із участю видів, які мають глибоку 

кореневу систему, симбіотичну до коренів мікрофлору тощо. 

Зменшення висоти насипів тягне за собою збільшення площі відвалів. 

Використання знятого родючого шару ґрунту для покращення існуючих 

угідь не вирішує проблеми біологічної рекультивації відпрацьованого 

кар’єру у майбутньому. Найперспективнішим можна вважати формування 

більш складних фітоценозів. Такий підхід, крім вирішення проблеми 

збереження якості вилученого ґрунтового покриву, може мати і 

господарський ефект у випадку формування насаджень з цінних видів. 

Таким чином, традиційна технологія розкривних робіт є екологічно 

неефективною. Фахівці вважають, що при оцінці технологій відновлення 

порушених земель головним критерієм має бути не економічний, а 

екологічний [6, 9]. Для забезпечення збереження родючості ґрунтів та їх 

придатності для біологічного етапу рекультивації, вочевидь, необхідно 

змінювати стратегію відновлення ландшафтів, трансформованих в процесі 

антропогенезу.  
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Біологічна рекультивація є обов’язковою операцією відновлення 

порушених земель (зокрема звалищ та полігонів твердих побутових 

відходів) і проводиться після закінчення технічної рекультивації. Згідно [1] 

етап біологічної рекультивації триває 4 роки і включає такі роботи: добір 

асортименту багаторічних трав, підготування ґрунту, сівбу і догляд за 

посівами. Родючі землі для створення рекультиваційного шару завозяться 

автотранспортом на закриті полігони ТПВ з місць тимчасового складування 

ґрунту або інших можливих місць їхнього утворення. Перспективним є 

використання замість родючих земель субстратів, синтезованих із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
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використанням органовмісних відходів, природних сорбентів тощо. 

Необхідною умовою є гарантоване засвоювання нових площ культурами, 

які використовуються для рекультивації, що може бути забезпечене 

використанням ефективних мінеральних добрив, які забезпечують 

збалансоване і постійне на протязі вегетаційного періоду живлення рослин. 

На нашу думку ця ціль може бути забезпечена використанням 

капсульованих мінеральних добрив, швидкість вивільнення із яких 

елементів живлення є регульованою [2]. У випадку їх використання в 

технології біологічної рекультивації зменшуються втрати розчинних 

елементів живлення рослин в навколишнє середовище, збільшується 

ефективність їх засвоєння рослинами, збільшується термін дії добрив, а 

отже кількість операцій внесення буде мінімізована. Перспективним 

методом капсулювання є використання для створення капсули 

модифікованого поліетилентерефтолату (ПЕТ) [3]. 

Проблема синтезу мінеральних добрив, швидкість вивільнення із яких 

елементів живлення була б регульованою, стає на сучасному етапі все більш 

актуальною. У цьому випадку зменшуються втрати розчинних елементів 

живлення рослин в навколишнє середовище, збільшується ефективність їх 

засвоєння рослинами, збільшується термін дії добрив, а отже кількість 

агротехнічних операцій внесення буде мінімізована. Це важливо для 

агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур, але особливо 

актуально для технологій біологічної рекультивації. Адже саме для 

біологічної рекультивації важливим є гарантоване засвоювання нових площ 

культурами, які використовуються для рекультивації, максимально 

можлива ефективність використання добрив, мінімальна кількість операцій 

їх внесення.  

Перспективним шляхом підвищення доступності капсульованих 

мінеральних добрив для застосування їх у масовому 

сільськогосподарському виробництві є використання полімерних відходів 

та вдосконалення технології нанесення покриття. Полімерні відходи 

промислового походження переробляються, як правило, безпосередньо на 

підприємствах. У цей же час побутові полімерні відходи практично 

повністю потрапляють на полігони ТПВ. Використання як матеріалу 

капсули в процесах капсулювання мінеральних добрив полімерних відходів 

дозволить з однієї сторони забезпечити конкурентну ціну та більш широке 

застосування капсульованих добрив, а з іншої сторони дозволить вирішити 

проблему утилізації пластмасових відходів, неконтрольоване накопичення 

яких у навколишньому середовищі створює значну екологічну небезпеку. 

Як перспективний полімерний відхід нами досліджувався 

модифікований поліетилтерефталат (ПЕТ). Перспективність використання 

для рекультивації добрив, капсульованих ПЕТ, визначається такими 

аспектами:  
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- забезпечувати відповідну інтенсивність вивільнення компонентів 

мінерального живлення; 

- бути безпечними для довкілля – після вивільнення компонентів 

добрива матеріал оболонки для уникнення забруднення ґрунтового 

середовища полімерами повинен бути певним чином знешкодженим; 

- повинні мати організовану систему збору для забезпечення 

безперервності запасів сировини для виробництва капсульованих 

добрив. 

Оптимальним є використання модифікованих відходів ПЕТ із 

покращеною розчинністю, що відіграє вирішальну роль у процесі створення 

плівкотвірної композиції та нанесення покриття на гранули мінеральних 

добрив. Для цілей капсулювання застосований відомий спосіб 

модифікування, який полягає у здійсненні реакції алкоголізу ПЕТ із 

використанням диетиленгліколю. 

Нами проводилась оцінка впливу мінеральних добрив, капсульованих 

ПЕТ, на агроекосистеми біологічної рекультивації порушених земель. 

Зокрема досліджувався вплив таких добрив на зміну рН ґрунту, вмісту 

елементів живлення в ґрунті та активність мікроорганізмів ґрунту. Для 

досягнення цієї мети потрібно були виконані такі локальні завдання 

дослідження: дослідити вплив капсульованих мінеральних добрив (у 

порівнянні із гранульованими) на зміну рН ґрунту в процесі вегетації, 

встановити динаміку вивільнення елементів живлення із капсульованих 

мінеральних добрив, встановити вплив на мікрофлору ґрунту 

гранульованих та капсульованих мінеральних добрив. 

Дослідженнями зміни кислотності ґрунту у системі «ґрунт – добриво – 

рослина» встановлено, що на початкових етапах дослідження капсульоване 

добриво має слабший вплив на зміну кислотності ґрунту порівняно із 

гранульованим, а, отже, не так агресивно впливає на мікрофлору ґрунту і 

рослинний покрив, з плином часу цей вплив нівелюється. 

Дослідженнями з вивільнення основних елементів живлення з добрив 

встановлено, що у варіантах з капсульованими добривами на 60-ту добу 

досліду P2O5 вивільнилося на 10 мг/кг ґрунту більше; K2O – на 13 мг/кг 

ґрунту більше; кількість NO2 – на 11,2 мг/кг ґрунту більше, ніж в 

гранульованому добриві. Це пояснюється тим, що на початкових етапах 

гранульоване добриво швидше розчинялося і вивільняло велику кількість 

поживних елементів, які не змогли повною мірою засвоїтися рослинами. 

Надмірна їх кількість виводилась системою поливу за межі кореневої 

системи рослин. У капсульованих добривах процес вивільнення тривав 

повільніше, що забезпечило ефективніше засвоєння елементів живлення, з 

меншим негативним впливом на довкілля. 

Дослідженнями впливу добрив на мікробіологічну активність ґрунту 

встановлено, що підвищена норма внесення капсульованих мінеральних 

добрив, яка становила у перерахунку 1000 кг/га, не завдала шкоди загальній 
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та азотфіксуючій мікрофлорі ґрунту та позитивно вплинула на кількість 

мікроорганізмів. Динаміка часової зміни логарифму чисельності 

азотфіксуючої мікрофлори ґрунту в системі «ґрунт – добриво – рослина» у 

всіх варіантах описується однотипною залежністю, хоча найвищий приріст 

азотфіксуючої мікрофлори спостерігається у випадку застосування 

капсульованих добрив. 
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Однією з найгостріших проблем сучасного світу є глобальна зміна 

клімату, спричинена потужною емісією парникових газів антропогенного 

походження. На думку фахівців, безальтернативним шляхом сталого 

розвитку людства на найближчу перспективу стає декарбонізація  

економіки – комплекс заходів, методів і технологій, націлених на 

обмеження темпів глобального потепління.  

Реалізація політики декарбонізації базується на скороченні 

видобування й використання вуглецевмісної сировини та зменшенні 

викидів парникових газів в атмосферу. Отже, важливим кроком у 

забезпеченні переходу до кліматично нейтральної економіки є зниження 

емісії парникових газів – «вуглецевого сліду», під яким розуміють «міру 

сумарного обсягу викидів діоксиду вуглецю, безпосередньою чи непрямою 

причиною утворення якого є певна діяльність або який акумулюється 

протягом усього життєвого циклу продукту» [1]. 

«Вуглецевий слід» – це екологічна оцінка вартості продукту або 

послуги в вуглецевих одиницях, яка визначає ступень шкоди довкіллю 

внаслідок зростання температури на планеті.  

З огляду на необхідність стримувати глобальний температурний 
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приріст, ще у 2015 р. понад 100 країн світу підписали Паризьку кліматичну 

угоду, відповідно до якої вони брали на себе зобов’язання щодо переходу на 

альтернативні джерела енергії та зменшення викидів парникових газів. Так, 

Україною були взяті зобов’язання до 2030 р. скоротити рівень парникових 

газів у порівнянні з 1990 р. на 55 %. За підсумками Міжнародної кліматичної 

конференції ООН у Глазго в 2021 р., яка зібрала делегатів майже з 200 країн, 

учасники визнали необхідність до 2030 р. знизити глобальні викиди 

вуглецевого газу на 45 % у порівнянні з рівнем 2010 р. та до нуля до 2050 р.  

Отже, актуальним завданням стратегії суспільного розвитку в 

напрямку досягнення кліматичної нейтральності стає скорочення 

вуглецевого сліду різних сфер економіки, зокрема, туризму, який до 

пандемії COVID-19 був одним з найбільш динамічно зростаючих і 

найприбутковіших секторів світової економіки та на який припадало до 8 % 

глобальних викидів парникових газів [2]. 

З огляду на те, що туристична сфера включає різні види туризму, які 

відрізняються за своїм внеском у загальну емісію парникових газів, 

важливою умовою забезпечення вуглецевої нейтральності стає оцінка 

карбонових викидів протягом всього ланцюжка доданої вартості при 

наданні відповідних туристичних послуг та застосування заходів 

вуглецевого регулювання в залежності від цілей подорожі.  

Метою дослідження є визначення структури вуглецевого сліду туризму 

за етапами створення доданої вартості туристичної послуги та аналіз 

інструментів скорочення емісії парникових газів у сфері туризму. 

З огляду на існуючі підходи, при оцінці вуглецевого сліду продукту 

зазвичай розглядається його життєвий цикл, який включає всі етапи, 

пов'язані з виробництвом (від доставки сировини до остаточної упаковки), 

розподілом, споживанням та використанням. Життєвий цикл туристичного 

продукту визначається послідовністю періодів існування цього продукту на 

ринку (впровадження, зростання, зрілість, спад). Проте при сприйманні 

туристичного продукту як комплексу туристичних послуг, в узькому 

розумінні його життєвий цикл можна розглядати як послідовність певної 

сукупності матеріальних (предметів споживання) і нематеріальних (у формі 

послуг) благ, які під час подорожі задовольняють потреби туристів.  

Враховуючи, що при подорожуванні туристи користуються 

транспортом, проживають у готелях, харчуються та мають інші різноманітні 

потреби (купівля сувенірів, оренда спортивного знаряддя, екскурсійне 

обслуговування), на стадії споживання життєвий цикл туристичного 

продукту доцільно визначати як послідовну сукупність послуг 

транспортного, інформаційного, рекламного обслуговування, розміщення, 

харчування, а також послуг закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, 

спрямованих на задоволення потреб туристів. Отже, застосування такого 

підходу до упорядкування життєвого циклу туристичного продукту 

уможливлює формування структури вуглецевого сліду туризму, яка 
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наведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Спрощена структура формування вуглецевого сліду туризму 

 

У структурі викидів парникових газів, що утворюються в туристичній 

сфері, 40 % припадає на повітряний транспорт, 20 % – на готелі та інші 

об'єкти проживання, а інші 40 % пов'язані з використанням автомобілів, 

поїздками поїздом, відпочинком на круїзних судах, харчуванням та 

розважальними послугами для туристів [3]. При визначенні вуглецевого 

сліду будь-якого виду туризму суттєвим є більш повне врахування тих 

задіяних в життєвому циклі туристичного продукту послуг, надання яких 

пов’язано з відповідними джерелами утворення кліматично небезпечних 

викидів. 

Безумовно, активізація туристичної діяльності та зростання 

туристичного ринку посилюють глобальне потепління. Проте 

стимулювання розвитку нових видів туризму, які ґрунтуються на принципах 

сталості та сприяють декарбонізації туристичних послуг, забезпечує 

можливість досягнення значного еколого-економічного результату, 

пов’язаного із стабілізацією кліматичних змін на перспективу. Отже, 

поширення сегменту туристичного ринку за рахунок збільшення попиту на 

види туризму, які мають декарбонізаційний ефект (наприклад, екологічний 

туризм), слід вважати стратегічним завданням й розглядати такі види 

туризму як стратегічні інструменти декарбонізації туризму.  

Врахування вуглецевих кредитів, зокрема, при здійсненні ділових 

подорожей, дозволяє оптимізувати кількість очних зустрічей і нарад з 
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огляду на те, щоб будь-яка поїздка виправдовувала витрати на викиди 

вуглецю. При організації туристичних подорожей доцільним стає 

визначення «харчової милі», що впливає на величину вуглецевого сліду 

послуг харчування туристів. Застосування карбонових офсетів дозволяє 

його власникам приймати участь у фінансуванні проектів щодо зменшення 

СО2 в атмосфері. Всі перелічені заходи є прикладами тактичних 

інструментів декарбонізації туризму. Таким чином, трансформування 

туризму в кліматично нейтральний сектор економіки має відбуватися за 

допомогою використання комплексу стратегічних та тактичних 

інструментів декарбонізації. 
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В останні роки Одеса, як і багато міст України, характеризується 

зменшенням населення, високим рівнем захворюваності та смертності. 

Одним з відомих кліматичних ризиків є ефект міського острову тепла, що 

посилює потепління і посушливість клімату в місті. Для подолання наявного 

кризового стану і підвищення комфорту проживання в цьому 

урбанізованому середовищі необхідна розробка стратегії міського розвитку, 

що передбачатиме збільшення частки «зеленої» інфраструктури. Термін 

«зелена інфраструктура» позначає стратегічно сплановану та керовану 

мережу природних зон і відкритих просторів, що надає широкий спектр 

екосистемних послуг [1]. Зелені зони є буфером між урбанізованими 

комплексами і природними екосистемами. Вони є ефективними фільтрами 

для очищення повітря, зменшують силу вітру, регулюють тепловий режим, 

зволожують повітря. Крім того, вони облагороджують природні складові 

урбанізованого середовища і створюють естетичний комфорт для жителів 

міста, покращують їхнє фізичне та психологічне здоров’я. Міські зелені 
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зони, такі як парки, сквери, прибудинкові сади або спортивно-рекреаційні 

зони, надають мешканцям можливість для відпочинку, релаксації та 

спілкування. Оскільки за даними ООН (2019) передбачається, що в 2050 р. 

68 % населення планети проживатимуть у містах, у міському плануванні 

надзвичайно важливо забезпечити наявність достатньої кількості та якості 

зелених насаджень для збереження можливостей природної рекреації.  

Метою дослідження є виявлення перспектив розвитку «зеленої 

інфраструктури» як елементу комфортності проживання міського 

населення Одеси.  

Результати дослідження. Проведений структурний аналіз дозволив 

визначити стратегію адаптації для досліджуваної території, яка повинна 

включати такі заходи, як: вдосконалення системи охорони здоров’я та 

служб соціального забезпечення; розвиток екологічно безпечних 

рекреаційно-розважальних можливостей; управління і підтримка місцевих 

курортів; зменшення викидів забруднюючих речовин у повітряний басейн 

та їх вмісту в скидах зворотних вод, а також обсягів утворення і 

накопичення твердих побутових відходів; мінімізація техногенного впливу 

на прибережну зону; покращення рівня екологічної культури широких 

верств міського населення. 

Один із пріоритетних напрямків розвитку урбанізованої території, 

визначених у діючих стратегічних документах, передбачає забезпечення 

екологічно сприятливих умов життя, покращення якості та доступності 

медичних послуг і просування здорового способу життя. 

Площа зелених насаджень міста становить 742 га, що у розрахунку на 

1 жителя міста складає 7,4 м2/особу і становить для міста 61,7 % проти  

діючого в державі нормативу у 2 – 12 м2/особу для міст рівня Одеси [2]. За 

даними Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської 

міської ради найбільш озелененими  є Малиновський і Київський райони, в 

основному, за рахунок приватного сектору. У Приморському і 

Суворовському районах кількість зелених зон значно менша. При цьому, 

якщо в центрі міста на кожного мешканця  припадає близько 4 м2 зелених 

насаджень в середньому (при нормі в 12 м2), то в великих житлових масивах 

на душу населення припадає не більше 1 м2 насаджень. На деяких ділянках 

Суворовського району і в місці  розташування  аеропорту, в Малиновському 

районі, питома кількість зелених насаджень ще менша. Наприклад, у 

Суворовському районі Одеси кількість зелених насаджень на одного жителя 

становить лише 17 % від національного нормативу. Слід зауважити, що 

ВООЗ в якості необхідної норми для забезпечення здоров'я населення 

пропонує ще більш високу цифру – 50 м2 на одного міського жителя. 

Видовий склад міської флори визначається як географічним 

розташуванням (на півдні Степової зони України), так і застосовуваними 

підходами до висаджування. Зазначимо, що у видовому складі флори міста 

задіяно менше 10 видів аборигенних деревно-чагарникових рослин, а в 
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озелененні міста зазвичай використовується близько 800 видів і форм, 

завезених з інших країн і континентів. Як приклад, Ginkgo bilŏba родом з 

Китаю, інші представники голонасінних походять зі Східної Азії (ялівець, 

ялина, сосна), а символ Одеси – Robinia pseudoacacia та інші квітучі рослини 

(гледичія колюча, кентуккське кавове дерево, клен ясенелистий, тополя 

дельтолиста тощо) – вихідці з Америки. Останні добре переносять 

забруднення повітря та мощення вулиць, затримують пил і шкідливі гази та 

є досить декоративними. Серед близько 900 видів трав'янистої міської 

флори понад третину становлять бур'яни. Частина з них під час цвітіння є 

алергенною (наприклад, амброзія полинолиста), хоча ці рудеральні види, які 

найкраще пристосовані до екстремальних умов життя, є потужним 

джерелом фотосинтезу в місті.  

З метою нейтралізації низки шкідливих речовин у міському повітрі, 

згідно з дослідженнями Бонецького та ін. (1998) [3], рекомендується 

висаджувати такі дерева і чагарники як кінський каштан, вишня повстиста, 

платан західний, туя східна, кедр атласький та ефіроолійні рослини. Звісно, 

в умовах досить стрімких змін клімату, зокрема зростання посушливості, 

необхідно провести сучасні дослідження щодо оптимального набору рослин 

для озеленення. Так, в агрономічних публікаціях останніх років з’являється 

інформація про можливість вирощування в умовах півдня України 

екзотичних декоративних і плодових дерев, таких як павловнія, катальпа, 

сумах, дуб червоний, клен червоний, вишня японська, гранат, мигдаль та 

олива, а в працях екологів – про доцільність висаджування неінвазійних 

видів низькорослих дерев і багаторічних високорослих трав (злакових, 

пирію бессарабського, лаванди), які потребують значно легшого догляду, 

ніж газонна трава. 

Вивчення світової та національної практики для цілей цього 

дослідження дає можливість знайти перспективні рішення питання 

розвитку «зеленої інфраструктури» в Одесі.  

Просторово-статистичний підхід Сакіха (2017) [4] дозволив визначити, 

що модель більш зв’язаних і компактних зелених зон поблизу центрів 

забруднення, якими є транспортна мережа, значно послаблює вплив шуму, 

а зони забудови повинні мати низьку щільність та перемежовуватися 

зеленими насадженнями.  

Останнім часом проводилося чимало досліджень щодо пом’якшення 

ефекту «міського острова тепла» (Жень, Катберт, Рахман та ін., 2022) [1, 5, 

6] на прикладі Японії, Китаю, США та ін. Поряд зі збільшенням альбедо 

міського середовища (покриття), рекомендується розвиток «зеленої 

інфраструктури», передусім, лісопарків, зелених дахів і стін, а також садів 

на дахах. В умовах посушливих територій пропонується використовувати 

зрошування ґрунтовими водами або побутовими стічними водами після 

очистки. Для максимального теплового комфорту протягом року в центрі 

міста найкраще висаджувати невеликі дерева, чагарники і трав’яні рослини 
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на відкритих галявинах, а в передмісті – високі дерева з широкою кроною. 

В роботі Ліу та ін. (2022) [7] представлений програмний інструмент з оцінки 

забезпеченості міст зеленими зонами «Urban Nature Access model», що 

знаходиться у вільному доступі на платформі InVEST і базується на 

цільовому критерії доступності у 10 м2 на мешканця.  

Дослідження Фішер та ін. (2022) [8] показали, що збільшення видового 

різноманіття насаджень, зокрема, додавання декоративних рослин у міських 

садах, позитивно впливає на ментальне здоров’я, знижує рівень стресу, 

сприяє відпочинку і покращує емоційний стан. Картер та Енрікес (2022) [9] 

запропонували використання в міському плануванні концепції біофільного 

урбанізму, що передбачає усталене впровадження біофільних елементів і 

природо-орієнтовних рішень (парків, алей, лісів, річок, зелених дахів та 

стін) за підтримки урядових чи місцевих програм.  

Ньюел та ін. (2022) [10] розглядає перспективи розвитку міського 

сільського господарства як багатофункціональної розосередженої зеленої 

інфраструктури. Прикладами можуть бути як ферми на приватних та 

громадських міських ділянках, так і теплиці у шкільних подвір’ях, городи 

на балконах, дахах і присадибних ділянках, підпільні сади на покинутих 

ділянках та багатоповерхові вертикальні ферми. Таке локальне виробництво 

овочів і фруктів сприятиме покращенню якості харчування, ментального 

здоров’я та привабливості місцевості. 

Дуже цікавий аспект висвітлений Рендековою та ін. (2022) [11], чия 

робота присвячена такому елементу зеленої інфраструктури, як насадження 

вздовж трамвайних і залізничних колій. У «зелених коліях» бур’янова 

рослинність замінюється спеціально підібраними травами та суккулентами, 

які мають місцеве походження, соле- та посухостійкі, чим збільшується 

біорізноманіття міської екосистеми. В роботах Мартінса (2022) [12] і Хуанг 

та ін. (2022) [13] досліджується доступність зелених зон для вразливих груп 

населення – дітей, людей похилого віку тощо. Ними рекомендується, щоб у 

житлових районах принаймні одна зелена зона площею 2 га знаходилася в 

межах 300 м від будинків. Також пропонується створення сприятливої для 

віку інфраструктури в парках (пандуси і т.п.), виділення невеликих ділянок 

насаджень у житлових мікрорайонах і розвиток вертикального озеленення. 

Найефективнішим способом розширення зелених зон є формування 

зеленого поясу Одеси, тобто системи екологічних коридорів навколо центру 

міста, які б об’єднали зелені насадження на приморських схилах з усіма 

існуючими парками, садами і скверами зеленими зв’язками, смугами 

бульварів та озеленених вулиць (проспектів), а також за рахунок створення 

нових зон відпочинку замість закинутих промзон. 

Висновки. Таким чином, для підвищення комфорту проживання в 

Одесі необхідне збільшення частки «зеленої» інфраструктури, зокрема, 

формування зеленого поясу Одеси та створення зелених дахів і стін. Для 

визначення оптимального набору насаджень, ефективних підходів до 
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впровадження елементів «зеленої» інфраструктури і зон, придатних до 

озеленення, потрібні подальші дослідження. 
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Харківська область є однією з основних областей України щодо 

вирощування великого набору сільськогосподарських культур, тому 

еколого-агрохімічна оцінка ґрунтів цієї території є дуже актуальною в 

теперішній час. Показником якості або еколого-агрохімічного стану ґрунту 

є бонітет, виражений у балах. Агрохімічна оцінка якості ґрунтів 

характеризується фізика-хімічними властивостями з використанням 

показників, які визначають за результатами аналізів агрономічного 

обстеження цих ґрунтів ї вираження в балах за 100-бальною оцінкою. За 100 

балів береться еталонний ґрунт з найвищим значенням показників 

властивостей ґрунту, інші ґрунти отримують оцінку відповідно еталона [1]. 

Середні дані діагностичних ознак служать основою для встановлення 

бала бонітету ґрунтів, який обчислюється таким чином. Для кожного 

діагностичного показника з групи основних типових критеріїв спочатку 

обчислюють бал бонітету як процентне відношення фактичного значення 

критерію до еталонного (стандартного): 

 

Б = Ф : Е × 100,                                             (1) 

 

де Б – бал ґрунту за вмістом гумусу (%), вологи (мм) чи поживних елементів 

(мг/кг); Ф – активний вміст гумусу (%), вологи (мм) чи поживних речовин 

(мг/кг); Е – вміст гумусу (%), вологи (мм) чи поживних речовин (мг/кг) в 

еталонному ґрунті. 

З усіх визначених у такий спосіб основних показників для ґрунту 

розраховують середньоарифметичний агрохімічний бал бонітету (всі бали 

за агрохімічною оцінкою додаються і діляться на кількість показників). 

Зазвичай, за еталон (стандарт) прийметься оптимальне значення 

діагностичного показника, який оцінюється в 100 балів, що повністю 

відповідає одному з основних екологічних законів землеробства – закону 

оптимуму. 

mailto:vilina653@gmail.com
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Для оцінки бонітету було використано наступний алгоритм: 

 

Уроз = Унор (К1 × К2 × К3 × . . . Kn),                          (2) 

 

де Уроз – урожай розрахунковий, ц/га, Унор – урожай нормативний, ц/га, К1, 

К2, К3, Kn – поправкові коефіцієнти. 

У Харківській області основним типом ґрунту є чорнозем звичайний, 

для якого використовувалися наступні коефіцієнти: К1 – поправковий 

коефіцієнт на еродованість ґрунту – 0,90; К2 – поправковий коефіцієнт на 

гранулометричний склад ґрунту – 0,90; К3 – поправковий коефіцієнт на 

вміст обмінного калію – 1,10 [2]. 

На основі розрахованих урожайних даних визначається бонітет ґрунту 

поля в балах. Одержаний бал з поправкою на забруднення переводиться в 

урожайність за шкалою. Отримана врожайність буде фактично можливою 

на даному конкретному полі. Для використання цієї методики була 

використана інформація про вміст основних елементів живлення у 

ґрунтовому покриві Харківської області, яка наведена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Оцінка вмісту азоту у ґрунтах Харківської області  

за період 2018 – 2021 рр. 

 

З графіка видно, що практично для всіх районів Харківської області 

отримано низький або дуже низький вміст азоту у ґрунтовому покриві. За 

допомогою виконаних розрахунків будуть надані практичні рекомендації 

щодо внесення азотних добрив під сільськогосподарські культури, які 

культивуються на цій території, для поповнення балансу азоту.  
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Ліхеноіндикація, як один з методів оцінки екологічного стану 

навколишнього середовища, має тривалу історію розвитку і не втрачає своєї 

актуальності у наш час. На протязі 2015 – 2020 рр. автори проводили 

ліхеноіндикаційне дослідження м. Луцьк [1 – 3], а в даний час співпраця з 

колегами з Інституту рослин Боннського університету дозволила провести 

огляд історії застосування даного методу біоіндикації та порівняння 

методик, які використовувалися у Луцьку та Бонні.    

Метод ліхеноіндикації має досить тривалу історію застосування, серед 

його першовідкривачів і основоположників варто назвати європейських 

дослідників кінця ХІХ ст. О. Нюляндера (1886, Франція, Париж), В. Шпека 

(1870, Україна, Харків), Р. Сернандера (1920, Англія) [2]. Серед вчених, що 

напрацьовували методики ліхеноіндикації у ХХ ст., це: Д. Деслувер,              

Ф. Леблан (Канада) Х.-Х. Трасс (Естонія), Р. Шуберт (Німеччина), В. Браун-

Бланке, К. Шейдегер (Швейцарія), Л.Н. Мартин, А.В. Пчолкін,                      

А.С. Боголюбов (Росія), О. Ллойд (Англія, Шотландія) [1, 2]. 

Досить активно проводилися ліхеноіндикаційні дослідження в містах 

України в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Серед їх авторів                             

С.Я. Кондратюк, В.Г. Мартиненко, Н.М. Корнелюк, Л.В. Димитрова (міста 

Львів, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ), С.С. Кравчук,               

М.В. Романюк (м. Могилів-Подільський), О.М. Кривко (м. Харків),             

О.Є. Ходосовцев (м. Херсон), С.Д. Зеленко (м. Чернігів), Л.А. Некрасенко, 

О.М. Байрак (м. Кременчук) [1 – 3]. 

Сучасні ліхеноіндикаційні дослідження в Україні знайшли своє 

продовження у працях А.С. Аверчука (Донецьк, 2011), О.В. Маслова 

(Запоріжжя, 2013), Н.О. Зоріної, К.О. Радловської, Н.В. Боднар,                 

mailto:ecolutsk@gmail.com
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М.Ю. Голембйовської (2016, Івано-Франківськ), Л.В. Димитрової (2008, 

Київ), Р.О. Леонідова, Л.І. Краснощок (2017, Маріуполь), М.М. Радомської, 

Т.В. Страва, В. Ніна (2016 – 2018, Васильків, Київ) та інших авторів.   

Активно продовжуються ліхеноіндикаційні дослідження в інших 

країнах. Вварто згадати роботи Pаolі L., Munzі S., Guttovа А., Sеnko D., 

Sаrdеllа G., Loppі S. (Італія, 2015); Dаrnаjoux R., Lutzonі F., Mіаdlіkowskа J., 

Bеllеngеr J.-P. (Канада, 2015); Bаo Y.Ju.Y., Lі B., Sun Y. (Китай, 2016); 

Boаmponsеm L.K., Frеіtаs С.R., Wіllіаms D. (Нова Зеландія, Австралія, 2017), 

Wіll-Wolf S. (США, 2018), Брязов Л.Г., Сафранкова К.А., Большунова Т.С. 

(Росія, 2015 – 2019) та багатьох інших вчених. 

Ліхеноіндикаційне обстеження та оцінку екологічного стану м. Луцьк 

було проведено за методикою Х.Х. Трасса [4], вдосконаленою авторами. 

При виборі методики дослідження здійснювалося порівняння ряду методик 

пасивної ліхеноіндикації, запропонованих, зокрема, у працях Ж. Браун-

Бланке, Д. Деслувера та Ф. Лебланка і Ю. Мартина [1, 2]. Виявлено ряд 

спільних підходів в методиках ліхеноіндикації названих авторів (бальна 

оцінка ступеня покриття кори дерев епіфітами, її наступна градація, 

встановлення відносних числових критеріїв для екологічного зонування 

міського середовища). Відмінності методик були пов’язані з окремими 

прийомами оцінки ступеня покриття кори дерев лишайниками, та, звичайно, 

різними бальними, кількісними і якісними градаціями оцінок. 

Методика Х.Х. Трасса виявилася найбільш придатною для умов Луцька 

для виконання завдань, які ставилися, а саме: встановлення зв’язку між 

екологічним станом повітряного басейну у мікрорайонах міста і 

поширеності лишайників у цих же мікрорайонах. 

Застосовувалися методи польових обстежень (візуальне визначення 

ступеня покриття кори дерев лишайниками різних видів), методи 

статистико-математичного аналізу і графічної інтерпретації отриманих 

результатів, методи аналізу, оцінки, порівняння та ін. 

Для оцінки поширення лишайників у мікрорайоні проводилися натурні 

обстеження дерев; на основі оціночних шкал Х.Х. Трасса складалися 

таблиці, пізніше було проведено картографування і аналіз.  

Місто ділилося на умовні квадрати, в кожному квадраті визначалася 

кількість дерев, які будуть обстежуватися, вибиралося по 10 – 12 дерев липи 

дрібнолистої приблизно одного віку. Якщо обстеження проводилося по 

вулиці або на території паркової зони, скверу, то обстежувалися і 

описувалися (із занесенням результатів у польовий журнал) кожне 3, 5 чи 10 

дерево відповідного виду по обидві сторони від проїжджої частини (якщо 

ми на вулиці), або по обидва боки від алей, доріжок у парку. На стовбурі 

липи обчислення площі вкритості лишайниками робиться за рахунок 

застосування відповідної палетки (розміром 10 × 10 см з площею одного 

квадрата 1 см2, яка виготовлена з прозорого пластика). 
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Окремо у журналі зазначався видовий склад лишайників, які були 

виявлені (для цього використовувався визначник лишайників). Визначалася 

площа поширення накипних, листуватих і кущистих лишайників. На 

стовбурі кожного описаного дерева вибиралося по чотири пробні площі для 

аналізу: дві знизу, близько до землі, і дві вище, на висоті зросту людини    

(1,5 – 1,7 м). Пробні ділянки вибиралися з різних сторін стовбура (північної, 

південної, західної та східної). Дослідження проводилося на основі 

встановлення співвідношення між поширенням листуватих, накипних і 

кущистих лишайників, тому що в цьому ряду зростає їх чутливість до 

екологічних параметрів стану повітря, зокрема, до наявності кислотних 

оксидів у повітрі. Види окремих лишайників описували по мірі їх 

виявлення. Видове різноманіття лишайників є приблизно однаковим у 

різних мікрорайонах міста. Відмінності були виявлені лише в поширенні 

видів кущистих лишайників. Ступінь вкритості стовбура дерева 

лишайниками різних видів визначався у відсотках. 

Додатковим індикаційним маркером при проведенні 

ліхеноіндикаційного дослідження є розмір розетки листуватого лишайника 

чи довжина «бороди» (талому) кущистого лишайника.  

Для кожного квадрату (вулиці, мікрорайону, паркової зони тощо) 

обчислювалися середні статистичні показники ступеня вкритості стовбурів 

дерев лишайниками різних типів. Хорошою індикаційною ознакою є також 

виявлення кущистих лишайників, адже вони особливо вибагливі до чистоти 

повітря і зустрічаються лише у зонах дуже чистої атмосфери. Для Луцька 

такими зонами виявилися зелені насадження в парках, у заплаві р. Стир і 

подекуди в заплаві р. Сапалаївка.  

При проведенні біоіндикації екологічного стану атмосфери у м. Бонн 

особлива увага зверталася на ретельне обстеження площ і ділянок 

поширення епіфітних лишайників на контрольних деревах. При цьому 

дослідження проводилося із дотриманням таких умов: відбір конкретних 

порід дерев для дослідження. У Боннському університеті була створена 

карта  з позначеними видами дерев для зручності проведення індикації, яка 

є необхідною і значною мірою допомагає у дослідженні. Вона може 

допомогти в подальшому іншим науковцям у інших сферах аналізу.  

Щодо правил вибору дерев, то мінімум 1 дерево на 0,25 × 0,25 км2 має 

бути в центрі або закривати центр дослідної ділянки. Якщо в одному з 

квадратів 0,25 × 0,25 км2 немає дерева, вибираємо дерево в іншому квадраті 

в межах 1 × 1 км2. Мінімум 15 м повинно бути між окремими деревами, які 

використовуються для картографування. Не використовуються дерева, 

якщо вони не покриті лишайником, якщо вони пошкоджені або розміщені 

поряд з діючим будівельним майданчиком. Не використовуються дерева, 

оточені чагарниками висотою 1 – 1,5 м. Не рекомендується використовувати 

дерево, якщо його нахил на висоті 1,25 м перевищує 10° або якщо 

окружність дерева менше 0,7 м, або дерево перевищує 2,8 м у висоту. Не 
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бажано використовувати дерева, які мають моховий покрив понад 25 % у 

сітці картографування. На квадраті карти 0,5 × 0,5 км2 шукаємо 4 – 6 дерев, 

які відповідають вказаним критеріям. Якщо на площі 0,5 × 0,5 км2 небагато 

дерев, можна використати квадрати 1 × 1 км2 і нанести на карту 6 – 12 дерев 

(найчастіше, вибирають 6 – 8 дерев). 

Для картографування використовувалися лише види дерев із 

нейтральними або субнейтральними характеристиками кори в природних 

умовах, а саме Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior 

L., Fraxinus ornus L., Juglans regia L., Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos. 

Остаточний вибір опорних дерев був зроблений на місці. Дерева, 

класифіковані як потенційні дерева-носії епіфітів на основі вищезазначених 

характеристик, були перевірені на їх придатність як дерева-носії. В якості 

опорних дерев придатними були окремо стоячі дерева, які не були закриті 

іншими рослинами, стінами чи подібним у зоні стовбура з висоти 1 м, мали 

відстань щонайменше 15 м до інших нанесених на карту дерев і не були 

піддані прямому впливу вплив будівельного майданчика. Крім того, на 

опорних деревах не допускалося наявність дуплистих або розколотих 

стовбурів або серйозних пошкоджень, які йшли глибше кори на площі 

стовбура від 1 м до 1,5 м. Для вибору в якості опорного дерева також 

важливою була наявність лишайників на ділянці стовбура висотою від 1 м 

до 1,5 м. Окружність стовбура дерев повинна бути від 70 см до 280 см на 

висоті 1,5 м, нахил дерева повинен не відхилятися від перпендикуляра 

більше ніж на 10°. 

Були відібрані ті дерева, які знаходились на найменшій відстані від 

центру вимірювальної зони і були рівномірно розподілені по чотирьох 

квадрантах вимірювальної зони. Якщо необхідну кількість дерев не можна 

було відобразити в квадранті, дерева додавали рівномірно, а також за 

принципом найменшої відстані до центру вимірювальної області від інших 

квадрантів. Деревам-носіям було присвоєно код дерева. 

По-перше, було зібрано інформацію про розташування і навколишнє 

середовище кожного опорного дерева. Завдяки хорошій ситуації з даними з 

реєстру дерев м. Бонн (Stadt Bonn 2019b), види дерев і координати 

розташування дерев були взяті звідти. Винятком є опорні дерева на 

приватних землях, які не внесені до реєстру. У цьому випадку породу дерев 

визначали за матеріалом листя, а координати – за допомогою пристрою GPS 

(GARMIN GPSMAP 64st). На місці фіксували окружність стовбура на висоті 

1,5 м, нахил і вітрове та сонячне освітлення опорного дерева. Також 

фіксували вік і стан здоров'я популяції лишайників. 

У дослідженні використовувались спеціальні сітки. Сітка для 

реєстрації лишайників із внутрішніми розмірами 50/10 см придатна для 

визначення різноманітності та частоти лишайників і мохів на опорному 

дереві. Сітки були поділені на п'ять квадратів, кожен зі стороною 10 см, або 

20 квадратів, кожен зі стороною 5 см. Решітки кріпилися до дерева за 
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допомогою штирів на висоті 1,5 м над землею. Якщо кора була пошкоджена 

і це заважало охопити понад 25 % сітки, сітка була зміщена на 20° за або 

проти годинникової стрілки. Покриття водоростями, мохом і лишайниками 

в межах сітки оцінювали з кроком 0,5 % за допомогою квадратів із 

довжиною сторони 5 см. 

Види лишайників визначались на місці. Якщо морфологічно це було 

важко, то використовувався мікроскоп, а також хімічні реакції. 

Попередні результати дослідження засвідчують, що найбільш 

поширені лишайники на території м. Бонн такі: 90 % Physia adscendens,       

75 % Physia dubia, 40 % Xanthoria parietina, 10 % Xanthoria physciae. 

Найбільш неочікуваним для нас був кущистий лишайник 5 % Evernia 

prunastri.  

Якість повітря, визначена на основі даних про епіфітну лишайникову 

рослинність, коливається від дуже низької до високої якості повітря з 

низьким до дуже сильного впливу евтрофічного забруднення повітря. У            

м. Бонн спостерігається помірний або високий рівень забруднення повітря.  

Якість повітря, як правило, нижча в районах із щільною забудовою і зонах 

руху, сільського господарства чи промисловості, там спостерігається 

більший вплив евтрофічного забруднення повітря. У зелених зонах і 

сільській місцевості, де менше антропогенних викидів, рівень забруднення 

повітря нижчий. Різноманітність епіфітних лишайників нижча в 

забудованих, промислових районах, ніж у передмістях. Рослинність 

епіфітних лишайників у Бонні характеризується стійкими до евтрофікації 

видами. Лишайникова рослинність є особливо стійкою до евтрофікації під 

впливом забудови і транспорту, але сільськогосподарські впливи також 

пов’язані зі стійкою до евтрофікації лишайниковою рослинністю.   
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праць  ІІІ  Міжнародної  науково-практичної конференції. Херсон: 

ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 235 – 237. 

4. Трасс Х.Х. Геоботаника: История и современные тенденции развития. 

Ленинград: Наука. Ленинградсткое отделение, 1976. 252 с. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АЗОТНИХ ДОБРИВ  

НА УРОЖАЙНІСТЬ ВІВСА В УМОВАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ільїна А.О., PhD, ас.  

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

ilina_ann@ukr.net 

 

Одеська область є однією з основних областей України за 

вирощуванням вівса. Для отримання високих урожаїв цієї культури 

необхідне збалансоване внесення азотних та інших добрив. В роботі 

виконано оцінку впливу азотних добрив на культуру овес, яка вирощується 

в Одеській області, за допомогою математичної моделі. Азотні добрива 

забезпечують ґрунти важливими елементами живлення та значно 

збільшують урожайність культур, але надлишок азотних сполук може 

негативно вплинути на врожайність, якість і розміри сільськогосподарських 

культур.  

Процес фотосинтезу листя описується з урахуванням впливу на 

фотосинтез рівня мінерального живлення, фази розвитку рослин, 

температурного режиму і вологозабезпеченості посівів [1]: 

 

,,,min
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де Фpot – інтенсивність потенційного фотосинтезу; аС – нахил 

вуглекислотної кривої фотосинтезу; С0 – концентрація СО2 у повітрі; аФ – 

нахил світлової кривої фотосинтезу; П – поглинена рослинним покривом 

фотосинтетично активна радіація;  Ф – онтогенетична крива фотосинтезу; 

 Ф – температурна крива фотосинтезу; КФ(NL
str) – коефіцієнт забезпеченості 

рослин елементами мінерального живлення.  

Приймається, що формування фонду вільного азоту на кожному 

часовому кроці йде за рахунок поглинання азоту з ґрунту, продуктів розпаду 

тканин і витрат на відновлення життєдіяльних структур тканин [1]: 

 

dN

dt
N N Nlab

abs hyd sen   ,                                  (2) 
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де Nlab – фонд вільного азоту; Nabs – кількість поглиненого з ґрунту азоту; 

Nhydr – кількість азоту, що утвориться при розпаді білка; Nsen – витрати на 

відновлення білка. 

Процес поглинання азоту рослиною з ґрунту йде активним шляхом і 

пасивним – виносом азоту з транспіраційною течією: 
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де N abs
max

– максимальна швидкість поглинання азоту коренем; N Ns r s w. . . .,  – 

концентрація азоту відповідно на поверхні коріння і в ґрунтовому розчині; 

K abs
N

– константа Міхаеліса-Ментен; K Tabs
N

s( )  – функція впливу 

температури ґрунту на швидкість поглинання азоту коренем . 

Вплив забезпеченості елементами мінерального живлення на 

продуктивний процес рослин визначається нами за принципом Лібіха з 

урахуванням функції забезпеченості азотом КN, фосфором КP і калієм КК [2]: 

 

                       К (NPК) =  min (КN, КP, КК),                                            (4) 

 

де К(NPК) – коефіцієнт забезпечення рослин елементами мінерального 

живлення. 

Значення функцій найбільш можливого азотного живлення 

визначається за таким рівнянням [2]: 

 

          КN = (N / Nopt)
1..35 • exp [1,1 • (1 – N / Nopt)],                                  (5) 

 

де N – сумарна кількість N, P2O5, К2О, еквівалентне використаному 

мінеральному добриву, кг/га; Nopt – оптимальна кількість N, необхідна для 

отримання максимального урожаю, кг/га. 

Для моделювання впливу азотних добрив на формування врожайності 

вівса була використана інформація про вміст азотних добрив у ґрунтах (у 

перерахунку на 100 % поживних речовин) за всіма районами Одеської 

області, яка наведена на рис. 1 (за період з 2017 по 2021 рр.). 

З рис. 1 видно що, найбільша кількість азотних добрив вноситься у 

Арцизькому (41689 %), Саратському (42971 %) і Тарутинському районах 

(40188 %), а найменша кількість вноситься у Ренійському районі (894 %). Ці 

райони розташовані у південно-західній та центральній частинах області. 

Найменші значення за вмістом азоту спостерігаються у південних районах. 

Важливою характеристикою ґрунтів є їх нітрифікаційна здатність. 

Тому наступною характеристикою, яка враховувалася, є нітрифікаційна 

здатність  азоту.  На  рис. 2  представлено  характеристику   ґрунтів  Одеської  
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Рисунок 1 – Вміст азотних добрив  

(у перерахунку на 100 % поживних речовин) 

 

 
Рисунок 2 – Характеристика ґрунтів за нітрифікаційною здатністю азоту 

 

області за нітрифікаційною здатністю азоту. 

З рис. 2 видно, що у 37,7 % ґрунтів Одеської області спостерігається 

середній вміст азоту, який знаходиться в межах 9 – 15 %. На другому місці 

знаходяться ґрунти, які мають вміст в межах 5 – 8 %, що відповідає 

низькому вмісту азоту. 

Така загальна картина забезпечення ґрунтів Одеської області азотом 

дає можливість отримувати на цій території достатньо високі та стійкі 

врожаї сільськогосподарських рослин. 
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Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності в Україні в умовах 

існування сучасних пандемічних загроз, регіональних і загальнодержавних 

нокдаунів, обмежень у міжнародному переміщені, що лімітує можливості 

відпочинку українців на популярних світових курортах, набуває 

пріоритетного значення. Рекреаційно-туристична діяльність може і повинна  

стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення 

державних і місцевих бюджетів, створення нових робочих місць, засобом 

загально доступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення. 

Херсонська область, враховуючи її географічне положення, 

особливості господарського освоєння, природо-ресурсний потенціал, має 

наявні рекреаційно-туристичні ресурси. На теперішній час спостерігається 

їх значна територіальна диференціація, що зумовлює рекреаційно-

туристичну спеціалізацію окремих районів області. Найбільш значним та 

різноманітним рекреаційним потенціалом володіють райони, які 

розташовані на узбережжі морів, а саме Голопристанський, Скадовський, 

Каланчацький, Генічеський, Білозерський. Розглянемо характеристики 

кожного з вказаних районів. 

Скадовський район має виражені лікувально-оздоровчу і кліматичну 

спеціалізації. Одним з основних лікувальних факторів цього курортного 

району є води Джарилгацької та Карканітської заток, які мають як 

рекреаційне, так й оздоровче  значення. На території району розміщено біля 

80 оздоровчих закладів, з них 32 дитячих. У пансіонатах і санаторіях 

використовують кліматолікування, геліотерапія, таласотерапія, 

бальнеотерапія, лікування пелоїдами тощо [1 – 3].  

У Голопристанському районі переважає курортно-оздоровча 

діяльність, яка визначається наявністю лікувальних грязей оз. Соляного, 

узбережжям Чорного моря, цілющим приморсько-степовим кліматом і 

наявністю лісових насаджень. Лікувальні ресурси узбережжя представлені 

муловими сульфідними грязями та ропою. Озеро Прокопівське, яке 

mailto:kaluyan98olga@gmail.com
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розташоване з північно-західного боку від с. Приморське, багате на 

сульфідно-мулові лікувальні грязі і хлоридно-натрієву ропу [1 – 3]. 

Незважаючи на своє приморське положення, Каланчацький район 

найменш забезпечений розвинутою рекреаційно-туристичною 

інфраструктурою. Через незручне транспортне сполучення у цьому районі 

менш інтенсивно використовуються морські та пляжні рекреаційні ресурси. 

При цьому район дуже цікавий з точки зору історичного надбання, оскільки 

в ньому зосереджено значна кількість археологічних і культурно-освітніх 

об’єктів. В його межах розташовані 29 пам'яток історії, 6 пам'яток культури, 

188 пам'яток археології. Також в районі знаходяться об'єкти природно-

заповідного фонду, такі як орнітологічний заказник Думузла в с. Привілля і 

пам'ятки садово-паркового мистецтва в селах Роздольне та Хорли [1 – 3]. 

Рекреаційна зона Генічеського району відноситься до числа кращих 

лікувально-оздоровчих територій регіону. Район має унікальні лікувально-

оздоровчі та курортно-рекреаційні можливості: 108 км морського 

узбережжя, унікальна піщана коса – найдовший природний пляж у Європі 

Арабатська Стрілка (загальна довжина 115 км, на території району – 45 км). 

Територія району омивається водами Азовського моря, Утлюкського 

лиману та оз. Сиваш. В його межах розташовані Азово-Сиваський 

національний природний парк, сольові грязьові озера, унікальні місця 

народження мінеральних і термальних вод тощо [1 – 3].  

Білозерський район територіально знаходиться близько до обласного 

центру, лежить на р. Дніпро, що і сприяло розвитку тут рекреації та туризму. 

На відміну від інших районів він не так насичений морськими і пляжними 

ресурсами, проте він один з найбагатших регіонів Херсонщини за кількістю 

та різноманітністю археологічних і культурно-освітніх об’єктів [1 – 3]. 

Оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів адміністративних районів є 

дуже важливою складовою для розвитку рекреаційно-туристичної 

діяльності. У роботі було використано методику бальної оцінки 

рекреаційно-туристичних ресурсів, яка наведена у [4]. Рекреаційно-

туристичні ресурси Херсонської області (природні, культурно-історичні, 

соціально-економічні) оцінювалися за 39 показниками методом визначення 

критеріїв у межах від 1 до 5 балів. Всі показники були розподілені на 3 

групи, а саме: природних туристично-рекреаційних ресурсів, культурно-

історичних ресурсів і соціально-економічних (інфраструктурних) 

туристично-рекреаційних ресурсів. 

У групу природних рекреаційно-туристичних ресурсів увійшли такі 

репрезентативні показники як: строкатість ландшафтів і рельєфу, рослинне 

різноманіття, лісистість, загальна кількість річок, щільність рік, 

водозабезпеченість поверхневими та підземними водами, площа водного 

дзеркала природних водойм, кількість штучних водойм та їх площа водного 

дзеркала, оптимальні для рекреації позитивні температури, холодний 

(морозний) період, плювіальний режим, плювіальний режим в холодну пору 
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року, сніговий покрив, бальнеологічні ресурси, наявність об’єктів 

природно-заповідного фонду України в межах районів області, заповідність 

території. 

Для оцінки природних рекреаційно-туристичних ресурсів було 

використано наступні показники: наявність пам’яток історії, археологічних 

об’єктів, архітектурних пам’ятників, сакральних споруд (насамперед, 

церкви і костели).  

До соціально-економічних (інфраструктурних) рекреаційно-

туристичних ресурсів увійшли: наявність готелів та інших закладів для 

тимчасового проживання та їх одноразова місткість; наявність санаторно-

курортних закладів та їх одноразова місткість; наявність об’єктів 

ресторанного господарства; транспортна інфраструктура. 

Вихідними даними для проведення оцінки була інформація про 

природні, культурно-історичні та соціально-економічні (інфраструктурні) 

туристично-рекреаційні ресурси Херсонської області. На базі зібраних 

матеріалів було виконано бальну оцінку показників туристично-

рекреаційних ресурсів. 

Спочатку було обраховано коефіцієнт пізнавальної цінності кожного 

показника ресурсів окремо (знайдено суму коефіцієнтів пізнавальної 

цінності за кожним блоком рекреаційно-туристичних ресурсів та їх середнє 

значення для кожного адміністративного району). Наступним кроком була 

підсумкова оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів, тобто сумарні 

коефіцієнти всього комплексу (природних, культурно-історичних і 

соціально-економічних рекреаційно-туристичних ресурсів на території 

адміністративних районів Херсонської області за всіма видами ресурсів), та 

кінцевим кроком було здійснення ранжування рівнів пізнавальної цінності 

кожного адміністративного району (виходячи із значення Кр): 0,86 – 1,00 – 

унікальні; 0,65 – 0,85 – високоатрактивні; 0,45 – 0,64 – середньоатрактивні; 

0,25 – 0,44 – малоатрактивні; менше 0,25 – неатрактивні. 

Результати оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу по окремих 

районах Херсонської області наведено в табл. 1. 

Бальна оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів по районах 

Херсонської області вказує, що, здебільшого, територія є 

середньоатрактивною з точки зору придатності рекреаційно-туристичних 

ресурсів для туризму. Слід відзначити, що Голопристанський, Скадовський 

і Каланчацький райони є середньоатрактивними, а Генічеський район є 

наближеним до показника високої атрактивності. Тому території цих районів 

потрібно у повній мірі використовувати для розвитку туризму, а особливо 

лікувально-оздоровчого.  

Для покращення рекреаційної діяльності Херсонської області можна 

запропонувати наступне [3]: 1) провести повноцінну і об’ємну оцінку 

рекреаційно-туристичних ресурсів області та визначити перспективні 

напрямки  розвитку;   2)   розширити   рекреаційно-туристичний   асортимент  



73 
 

Таблиця  1 – Результати розрахунку коефіцієнта пізнавальної цінності за 

кожним рекреаційно-туристичним ресурсом для кожного 

адміністративного району та середнє значення 

Район 

Природні 

туристично-

рекреаційні 

ресурси 

Культурно-

історичні 

туристично-

рекреаційні 

ресурси 

Соціально-

економічні 

туристично-

рекреаційні 

ресурси 

Середній 

коефіцієнт 

пізнавальної 

цінності 

Голопристанський 0,55 0,40 0,51 0,49 

Скадовський 0,48 0,43 0,64 0,52 

Каланчацький 0,55 0,40 0,51 0,49 

Генічеський 0,51 0,50 0,76 0,59 

Білозерський 0,34 0,55 0,45 0,44 

 

продукту за рахунок розробки нових маршрутів і використання незадіяних 

об’єктів історико-культурної спадщини; 3) розробити цільову програму 

рекламної діяльності аби позиціонувати область як рекреаційно-

туристичний регіон та збільшити її обсяги; 4) залучити інвестиції та 

заохотити  місцеве населення приймати участь у розвитку рекреаційно-

туристичної діяльності в області; 5) зайнятись розвитком рекреаційно-

туристичної діяльності в слаборозвинених районах області; 6) боротися із 

сезонністю за рахунок впровадження різноманітних видів рекреаційно-

туристичної діяльності; 6) приділити увагу використанню лікувального 

потенціалу області (у т.ч. досліджувати можливість використання 

лікувальних грязей і мінеральних вод; 7) підвищувати кваліфікацію 

робітників даної сфери шляхом проведення різноманітних курсів і 

семінарів; 8) реставрувати і реконструювати наявні об’єкти історико-

культурної спадщини та засобів розміщення. 

На жаль, питання розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в 

Херсонській області на даний час дуже ускладняються через військову 

агресію російської Федерації на території України. 
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ПРОХОДЖЕННІ МАКСИМАЛЬНИХ РІВНІВ ВОДИ  

НА РІЧКАХ ЗАКАРПАТТЯ 

 

Колеснік А.В.,  асп., Шакірзанова Ж.Р., д.геогр.н., проф.  

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

lovelybull2016@gmail.com  

 

Актуальність. Характеристики максимального стоку річок взагалі, і 

дощових паводків, зокрема, відносяться до категорії екстремально 

небезпечних явищ природи внаслідок затоплення прилеглих до річок 

територій, населених пунктів та інших об’єктів господарювання.  

Територія Закарпатської області (рис. 1) за географічним положенням 

та кліматичними умовами відноситься до зони розвиненої зливової 

діяльності, де протягом року неодноразово випадає за короткі проміжки 

часу до 100 мм опадів і більше, які є одною з основних причин формування 

значних, часто катастрофічних паводків [1].  

 

 
Рисунок 1 – Картосхема географічного положення річок Закарпаття 

  

Катастрофічні паводки на річках Закарпаття та їх наслідки у вигляді 

затоплення значних територій і руйнування господарських об’єктів – одна з 

mailto:lovelybull2016@gmail.com
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найбільш актуальних проблем, з якими стикаються як на території України, 

так і Румунії, Угорщини та Словаччини. 

Основною причиною формування високих паводків, що охоплюють 

одночасно всю територію Закарпаття, є та обставина, що вологі повітряні 

маси з Атлантики, зустрічаючи на шляху свого переміщення систему 

гірських хребтів Карпат (так звану «підкову Карпат»), затримуються цими 

орографічними перепонами.                                               

Внаслідок цього відбувається інтенсифікація зливових дощів, і за 2 – 3 

доби в гірській місцевості випадає 150 – 300 мм опадів, як було при 

формуванні останніх катастрофічних паводків в басейні Тиси в 1998, 2001, 

2008, 2010, 2022 рр. та ін.  

Значні похили гірської місцевості зумовлюють швидкоплинний 

розвиток паводків, підйоми рівнів досягають 1,5 – 2,5 м за 3 – 4 год. 

Одночасно відбувається швидкий скид паводкових вод з гірських притоків 

до річкової долини Тиси (наприклад на ділянку р. Тиса Великий Бичків – 

Тячів), де під час цих катастрофічних паводків амплітуда підвищення сягала 

5,0 – 7,5 м, що спричиняло переливи через водозахисні дамби і затоплення 

населених пунктів. 

За останні 20 років по берегам Тиси як з Української сторони, так і з 

Румунської та Угорської сторін проводились нарощування висоти 

водозахисних дамб. Це привело до значних змін зв’язку витрат води і рівнів 

води Q = f(H) на цих ділянках русла.  

Отже, для річок Закарпатського регіону, які характеризуються 

формуванням повеней і паводків різного генезису зі значними й тривалими 

затопленнями територій, іноді з катастрофічними наслідками, актуальним є 

гідрологічне прогнозування з метою своєчасного оперативного 

інформування відповідних органів управління про небезпечні гідрологічні 

явища для запобігання їхніх наслідків.  

Метою даної роботи є аналіз сучасних математичних моделей 

прогнозування максимальних рівнів води паводків гірських річок 

Закарпаття, у т.ч. оцінка проходження катастрофічних дощових паводків 

теплого і змішаних холодного періодів 2021 – 2022 рр. з метою 

попередження екологічних ризиків і загроз для довкілля регіону Закарпаття 

в умовах надзвичайних ситуацій. 

Результати досліджень. У практиці підрозділів Державної 

гідрометеорологічної служби України застосовуються створені в 

Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті ДСНС 

України і НАН України математичні моделі дощового і сніго-дощового 

стоку, які діють як структурні складові басейнових прогностичних систем.  

На цих засадах авторами [2, 3] опрацьовані прогностичні системи для 

гірських басейну Тиси – «Тиса», в басейні р. Латориця – «LATORICA», 

2011), які впроваджені в оперативну діяльність Закарпатського обласного 

центру з гідрометеорології. Вони слугують для короткотермінового 
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прогнозування перебігу стоку (витрат/рівнів води) під час дощових і сніго-

дощових паводків і довготермінового прогнозування характеристик 

весняної повені. 

Як методичні засади до складу системи «Тиса» залучені математичні 

моделі типу «опади-стік» і «сніготанення-стік» [2]. При цьому мається на 

увазі, що у загальному об’ємі паводкової хвилі взаємодіють чотири складові 

різного генетичного походження, якщо відносити їх до ситуації поточного 

паводку: поверхневий стік, підповерхневий стік, стік за рахунок виснаження 

запасів води, що накопичилися в русловій мережі перед поточним паводком 

та ґрунтовий стік. 

Ці моделі концептуальні (понятійні) з зосередженими параметрами. В 

їхній структурі задіяна апріорна інформація про фізичні уявлення щодо 

гідрологічних і метеорологічних процесів, які призводять до водоутворення 

та перебігу стоку води: поверхневе затримання дощової та талої води, 

випаровування, інфільтрація, перерозподіл стоку в підповерхневому шарі 

ґрунту. У моделі сніго-дощового стоку імітуються також процеси 

снігонакопичення, сніготанення, промерзання та відтавання ґрунту, зміни 

зволоженості водозбору. 

Оскільки річкові водозбори (чи їх часткові площі) подаються в цих 

моделях як динамічні системи, модельні рішення кожного процесу 

формування стоку води здійснюються за принципом змінних стану, який 

умовно описується так: 

 

                            ,)()( tVtSTttST ST                                      (1) 

 

де )( ttST   і )(tST – змінні стану (значення, рівні) гідрометеорологічної 

величини в моменти tt  і ;t
STV – змінна, що визначає швидкість зміни 

стану; t – часовий крок. 

Крім прогнозування стоку води, в басейні Тиси задіяна підсистема 

ймовірнісного прогнозування сельових явищ. 

Підсистема «Латориця-2» є складовою комплексної прогностичної 

системи «Тиса». Вона призначена для короткотермінового прогнозування 

перебігу стоку (витрат/рівнів води) в створах річки [3]. За незалежним 

випробовуванням підсистеми короткотермінового прогнозування перебігу 

стоку на р. Латориця авторами [3] проведено аналіз прогнозу перебігу 

паводків у липні 2008 р. за підсистемою LATORICA і наведено графічне 

порівняння прогнозованих та фактичних рівнів води цих паводків (рис. 2). 

У закордонній практиці розроблений і використовується в оперативній 

практиці європейських країн моделювальний комплекс MIKE 11, який є 

одним з найкращих програмних продуктів нового покоління [4].  

В УкрГМЦ автором роботи [5] виконано адаптацію гідрологічної 

моделі NAM RR MIKE 11 до розрахункового та прогнозного моделювання  
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Рисунок 2 – Графічне порівняння прогнозованих і фактичних рівнів води 

паводку у липні 2008 р. на р. Латориця біля м. Мукачево [3] 

 

як середньодобових, так і для максимальних витрат води гірських річок 

Закарпаття (рр. Тиса, Ріка, Боржава). Якість калібрування модуля NAM 

залежить від якості та наявності гідрометеорологічних даних і впливу 

антропогенної діяльності на водний стік.  

Крім того, автором [5] в рамках адаптації моделі MIKE 11 здійснено й 

прогнозне гідрологічне моделювання за даними мезомасштабної моделі 

короткострокового прогнозу погоди WRF NMM та отримано прийнятні 

результати. 

В Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України 

(УкрГМЦ)  web:  www.meteo.gov.ua на основі аналізу гідрометеорологічної 

ситуації у басейнах Карпатського регіону в період зимово-весняного 

періоду 2021 – 2022 рр. було здійснене прогнозування паводків холодного 

періоду в поточному році. 

При значному снігонакопиченні у грудні – січні 2021 – 2022 рр. у 

басейнах річок з випадінням дощів в період сніготанення, під час відлиг на 

річках Карпат сформувалися декілька хвиль тало-дощових паводків із 

виходом води на заплави, досягненням небезпечних відміток затоплення 

сільгоспугідь, доріг і господарських об’єктів у деяких районах 

Закарпатського регіону [1]. 

Так, на  р. Тиса по гідропосту с. Рахів у січні 2022 р. сформувався 

паводок з максимальним рівнем води 217 см над нулем посту (станом на 4 

січня 2022 р.) з добовим підвищенням рівня води на 53 см. До речі, за 

даними багаторічних даних УкрГМЦ максимальний рівень води на                  

р. Тиса – с. Рахів 05 січня 2018 р. спостерігався таким, що дорівнює 145 см. 

За результатами снігомірної зйомки на 20 лютого 2022 р. середні по 

басейнах річок запаси води у сніговому покриві дорівнювали в басейні Тиси 

до Вилока 103 мм (129 % норми), Латориці, Ужа 5 – 6 мм (12 – 16 %  норми). 

р. Латориця - Мукачево, 2008 р.
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Погодні умови не сприяли значному промерзанню ґрунту по території 

країни. За даними на 20 лютого глибина промерзання ґрунту була меншою 

за середні багаторічні показники і становила місцями у басейнах річок 

західних областей 1 – 15 см. Достатня кількість опадів у грудні – січні, що 

випадали здебільшого у вигляді дощу, під час відлиг обумовили суттєве 

збільшення запасу продуктивної вологи у ґрунті та загальне підвищення 

водності більшості річок.  

Негативні наслідки, які були спрогнозовані в УкрГМЦ за 

прогностичними моделями під час зимово-весняного сезону 2022 р., такі. 

Негативних наслідків під час проходження максимальних рівнів очікували 

на р. Латориця біля м. Чоп, де кожну весну відмічається довготривале 

утримання води на заплаві міждамбового простору; на нижній ділянці           

р. Боржава, де починаючи з рівня води 500 см над нулем поста відбувається 

підтоплення сільгоспугідь ряду сіл та автодороги у Хустському і 

Берегівському районах Закарпатської області. Вихід води на заплаву був 

можливий на окремих ділянках річок: Тиса (пост Тячів), Боржава                    

(В. Ремети), Латориця (Мукачево, Чоп), Уж (Зарічево, Ужгород), Тур’я 

(Сімер). 

Висновки. Таким чином, аналіз сучасних прогностичних математичних 

моделей для попередження про негативні наслідки при проходженні 

максимальних рівнів води паводків гірських річок Закарпаття, у т.ч. 

паводків холодного періоду 2021 – 2022 рр., показав, що вони можуть бути 

з успіхом використані для подолання екологічних ризиків і загроз для 

довкілля в умовах надзвичайних ситуацій виникнення катастрофічних 

паводків на річках регіону Закарпаття. 
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ФІТОІНДИКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського, м. Кременчук 

mmasterr30@gmail.com 

 

Наші дослідження присвячені одному з актуальних напрямів 

моніторингу стану екологічної безпеки – біоіндикації. У зв'язку з 

інтенсивним впливом людства на природу різко підвищився інтерес 

суспільства до стану складових довкілля (повітряного басейну, родючих 

ґрунтів, водних об’єктів, біоти, продуктів харчування). Контроль стану 

навколишнього середовища, моніторинг його якості – одна з важливих 

складових діяльності людства в умовах освоєння і використання природних 

ресурсів для забезпечення своєї життєдіяльності [1].  

Метою роботи є вивчення стану атмосферного повітря методом 

фітоіндикації з використанням показників стану Pinus sylvestris L. на 

території Голубих озер в Кіровоградській області. На атмосферне 

забруднення гостріше реагують хвойні породи порівняно з листяними. 

Підвищена чутливість хвойних пов'язана з тривалим терміном життя хвої, 

поглинанням нею газів, а також зниженням маси хвої. Хвойні рослини 

зручні тим, що можуть служити біоіндикаторами впродовж усього року. 

Інформативними за техногенним забрудненням є морфологічні та 

анатомічні зміни, а також тривалість життя хвої. При хронічному 

забрудненні лісів діоксидом сірки спостерігається ушкодження та 

передчасне опадання хвої сосни. У зоні техногенного забруднення 

відзначається зниження маси хвої на 30 – 60 % [2, 3]. 

Оцінка некрозу проводилася за такою класифікацією: 1 – хвоїнки без 

некротичних плям; 2 – незначна кількість дрібних точок; 3 – значна кількість 

чорних та жовтих плям, іноді на всю ширину хвоїнки. Класи усихання: 1 – 

3 – сухі ділянки відсутні; 4 – усох кінчик хвої 2 – 5 см; 5 – усохла третина 

хвоїнки; 6 – вся хвоїнка жовта і напівсуха [4].  

Аналіз хвої проводився у лабораторії за наступною методикою. Для 

обробки зібраного матеріалу використовували: мікрометр, лінійку, лупу зі 

збільшенням в 4 рази, аналітичні ваги, термостат. З гілок сосни відбирали 

пагони однакової величини. З пагонів збирали всю хвою і візуально за 

допомогою лупи аналізували її стан. Визначали відсоток площі ураженої 

хвої. Для цього всю хвою ділили на три частини (неушкоджена хвоя, хвоя з 
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плямами і хвоя з ознаками усихання) та підраховували кількість хвоїнок у 

кожній групі. Ушкодження та усихання хвої оцінювали у балах. Ці дані 

заносили до таблиць. Виявляли характер ушкоджень: жовті плями, 

некротичні точки, хлорози, некрози кінчиків хвоїнок і всієї поверхні. Колір 

ушкоджень може бути різним: червонувато-бурим, жовто-коричневим, 

буро-сизим, і ці відтінки є інформативними якісними ознаками. Довжину 

хвої, а також її ширину (у середині хвоїнки) вимірювали за допомогою 

мікрометра і лінійки [4]. 

Точки відбору матеріалів представлені на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Точки відбору матеріалів 

 

Регіон дослідження розташований поблизу Голубих озер, що є 

рекреаційною зоною, за 10 км від м. Світловодськ Кіровоградської області. 

На цій ділянці промислові об'єкти відсутні.  

Результати дослідження морфологічних показників хвої сосни 

звичайної (Pinus sylvestris L.) з даних точок відбору наведені у табл. 1 – 5. 

Точка відбору № 1 розташована у віддаленні від зони відпочинку, доріг 

і урбанізованих територій на березі одного із озер (табл. 1). 

Точка відбору № 2 розташована поблизу автодороги-заїзду до 

рекреаційної зони озера, але досить непопулярної у відпочиваючих          

(табл. 2). 

Точка відбору № 3 розташована у головного входу до зони відпочинку 

Голубих озер з досить активним трафіком у сезон травень – вересень           

(табл. 3). 

Точка відбору № 4 розташована поблизу дороги з майже відсутнім 

трафіком, який зростає у сезон відпочинку травень – вересень (табл. 4). 

Точка відбору № 5 розташована поблизу населеного пункту с. Вільне, 

у якому відсутні промислові об’єкти, але з помірним трафіком на автодорозі 

протягом усього року (табл. 5). 

Отже, за результатами проведених досліджень можна зробити такі 

висновки:  
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Таблиця 1 – Морфологічні показники хвої з точки відбору № 1 
№ дерева Довжина, мм Ширина, мм Хлорози Некрози 

1 55 1 2,5 1,5 

2 53,2 1 2,7 1 

3 44 1 1,9 1,6 

4 54,6 1 2,6 1,2 

5 47,2 1 2,5 1,2 

6 46,3 1 2,2 1,4 

7 49,2 1 1 1,4 

8 67,3 1 1,3 1,4 

9 75 1 1,8 1,8 

10 57,7 1 2,4 1,3 
Середнє 54,95 1 2,09 1,38 

 

Таблиця 2 – Морфологічні показники хвої з точки відбору № 2 

№ дерева Довжина, мм Ширина, мм Хлорози Некрози 

1 55,7 1 3 1,6 

2 51,7 1 2,3 2,2 

3 46,4 1 2,6 1,4 

4 62.8 1 2,3 1,8 

5 45,3 1 2 1,6 

6 50,9 1 1 1,2 

7 43,2 1 1 1,6 

8 51,5 0,95 2,9 2,1 

9 53,5 0,95 3 2,1 

10 42,3 0,95 2,2 1,7 

Середнє 50,33 0,985 2,23 1,87 
 

Таблиця 3 – Морфологічні показники хвої з точки відбору № 3 

№ дерева Довжина, мм Ширина, мм Хлорози Некрози 

1 37.5 1,03 2,9 2 

2 62,8 1,02 2,4 1,8 

3 49 0,98 3,4 1,4 

4 47,3 1,04 2,1 1,9 

5 52,9 1,01 3,2 2,1 

6 62,4 1,35 3,6 2,7 

7 39,7 1,03 2,2 2,3 

8 57,5 1 3,3 2,4 

9 52 1 4,3 2,3 

10 54,7 1,12 2,1 2,2 

Середнє 51,58 1,06 2,95 2,11 
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Таблиця 4 – Морфологічні показники хвої з точки відбору № 4 

№ дерева Довжина, мм Ширина, мм Хлорози Некрози 

1 61,5 1,07 3,9 2,5 

2 58,1 1,03 3,2 1,6 

3 64,9 1,11 3 1,5 

4 45,1 1,02 2,5 1,2 

5 49 1,04 1,7 1,5 

6 53,5 1,3 3,6 1,9 

7 41 1,4 3,2 2,6 

8 44,2 1,5 4,2 2,3 

9 50,3 1,4 4,5 2,4 

10 62,4 1,45 4,7 2,7 

Середнє 53 1,232 3,45 2,02 

 

Таблиця 5 – Морфологічні показники хвої з точки відбору № 5 

№ дерева Довжина, мм Ширина, мм Хлорози Некрози 

1 40,1 1,5 5 2,3 

2 52,8 1,83 3,8 2,6 

3 51,9 1,74 3,4 2,3 

4 48,5 1,3 4,1 2,1 

5 52,5 1,38 3,7 2,4 

6 62 1,74 1,5 1,2 

7 54,6 1,44 2,3 1,6 

8 45,4 1,22 4,2 2,1 

9 48,3 1,19 4,3 2,2 

10 38,1 1,19 4,1 2,7 

Середнє 49,42 1,45 3,64 2,15 
 

1) у зоні дослідження № 1 – повітря чисте; 

2) у точці відбору № 2 – повітря відносно чисте; 

3) у точці № 3 – повітря відносно забруднене (помітно відрізняються 

показники у точці 3 порівняно з ділянкою № 1 – спостерігається потовщення 

хвоїнки, зменшення довжини, поява хлорозів і некрозів частіше, що вказує  

на значне антропогенне навантаження);  

4) у точці відбору № 4, що знаходиться за територією рекреаційної зони 

Голубих озер, повітря також забруднене (порівняно з ділянкою № 3 тут 

спостерігається потовщення хвої та поява хлорозів на більшій кількості 

хвоїн, що зумовлено несприятливим впливом автодороги); 

5) у точці відбору № 5 можна зробити висновок про достатньо брудне 

повітря (зменшення довжини, потовщення хвоїнки, високі показники 
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наявності хлорозів і некрозів, що вказує на негативний стан навколишнього 

середовища, викликаного антропогенним навантаженням).  

Найбільшу довжину і ширину має хвоя на ділянці № 1, де територія 

віддалена від зони відпочинку, відсутні джерела техногенного забруднення. 

Найнижчий показник довжини і ширини характерний для ділянки № 5, що 

знаходиться на території с. Вільне. Поблизу Голубих озер хвоїнки 

практично не мають хлорозів і некротичних плям. На ділянках № 3 – 4 хвоя 

найбільше пошкоджена хлорозами і некрозами.  

За результатами дослідження можна зробити  висновок, що хвоя сосни 

звичайної (Pinus sylvestris L) чутлива до забруднення атмосферного повітря 

і виступає індикатором стану повітряного басейну. Також відмічаємо, що 

присутність соснового лісу поліпшує стан навколишнього середовища, 

оскільки більшість шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферне 

повітря, поглинається рослинами. А отже, в рекреаційній зоні Голубих озер 

забезпечена екологічна небезпека. 
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Ефективна та надійна робота підземних нафтопроводів є одним із 

головних чинників у роботі нафтової галузі, від яких залежить екологічна та 

енергетична безпека країни.  

Корозія є головною ознакою несправності трубопроводу і проблемою, 

що впливає на експлуатацію та витрати, обслуговування нафтопроводів. 

Підраховано, що майже 40 % і 20 – 30 % усієї внутрішньої та зовнішньої 

корозії трубопроводів на підземних трубопроводах пов’язані з біокорозією. 

На сьогодні нафтова промисловість приділяє велику увагу надійності та 

безпеці будівництва і експлуатації магістральних трубопроводів. Але, 

незважаючи на це, надзвичайні ситуації, які трапляються при 

транспортуванні нафти, зустрічаються дуже часто. Проаналізувавши відомі 

дослідження, визначено низку аварій на нафтопроводах. У середньому 85 % 

продукції, що втрачається під час аварійних ситуацій, залишаються 

невідновними, 53 % аварій призводять до забруднення ґрунту, 41 % 

вплинули на екологічно чутливі райони. Основними причинами аварій на 

нафтопроводах є корозія трубопроводів (внутрішня та зовнішня), дефекти 

конструкції, механічні пошкодження (у т.ч. земляні роботи), відводи, 

несанкціоновані з’єднання, діяльність сторонніх осіб, недосконалість 

експлуатації нафтопроводів, виробничі дефекти труб і стихійні лиха [1]. 

Деякі бактерії та грибки можуть вплинути на корозійний процес; вони 

утворюють на поверхні металу, що змочується водою, мікробіологічну 

плівку, яка сприяє виникненню концентраційних елементів. У природі 

найпоширеніші сульфатвідновлювані бактерії. Зазвичай їхня довжина 

становить 4 мк, товщина – 1 мк. Найбільш сприятливим середовищем для 

розвитку цих бактерій є ґрунти з рН від 5 до 9 (оптимально 6 – 7,5) при 

температурі 25 – 30 °С і питомому опорі 500 – 20000 Ом-см. Зростання 

сульфатвідновлювальних бактерій стимулює чорний мул і залишки 

розкладання рослинного чи тваринного світу. Внаслідок дії цих бактерій 

утворюється сірководень, який, з'єднуючись із залізом, дає сірчисте залізо. 

Бактерії швидко розмножуються і легко пристосовуються до фізичних, 

хімічних, біологічних умов середовища, які швидко змінюються. 

Мікроорганізми, які в якості джерела енергії використовують неорганічні 

речовини, виділяють в особливу групу літотрофних бактерій. До таких 

бактерій відносять: 
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– водневі, що окислюють водень з утворенням води; 

– нітрифікуючі, що окислюють аміак до азотної кислоти (Nitrosomonas, 

Nitrosocystis, Nitrobacter); 

– тіонові, що окислюють сірководень до елементарної сірки, яка 

накопичується всередині клітин, або елементарну сірку до сірчаної кислоти 

(Thiobacillusthiooxidans) або сірчанокисле залізо до окисного у кислому 

середовищі (Thiobacillusferrooxidans); 

– залізобактерії, які окиснюють закисне залізо до окисного (Gallionella) 

та ін. в нейтральних середовищах; 

– метаноутворюючі, що стимулюють природний синтез метану з 

вуглекислоти і водню в анаеробних умовах; 

– сульватвідновлюючі (СВБ), життєдіяльність яких відбувається за 

рахунок процесу відновлення сульфатів до сірководню. Потребують 

органічних речовин, наприклад, вуглеводнів; СВБ – основні руйнівники 

нафти і нафтопродуктів, які суттєво впливають на корозію металів 

(Desulfovibriodesulburicans, DesulfovibrioVulgaris, Desulfovibriosabexigenes, 

Desulfovibriogigas, Desulfovibrioafricans, Desulfovibriothermophilus та 

Desulfotomaculum). 

Корозія металу включає взаємодію між металевими матеріалами і 

зовнішніми факторами навколишнього середовища та мікробами, а також 

супроводжується рядом хімічних реакцій і утворенням продуктів корозії. У 

процесі корозії ґрунту метали розчиняються і втрачають електрони, які 

захоплюються відповідними акцепторами електронів, такими як SO4
2−, 

NO3−, O2 та оточуючими мікроорганізмами. Послідовне збільшення 

концентрації катіонів у місцевому ґрунтовому середовищі може змінити 

іонний склад ґрунту і його фізико-хімічні властивості, такі як рН та 

електропровідність, і мати детермінований вплив на мікробне середовище. 

Враховуючи великий масштаб і різноманітність підземних металів та 

тривалий час їх використання, вплив корозії металу може суттєво змінити 

хімічний склад ґрунту і мікробні середовища. Недооцінка цих змін може 

призвести до неправильної інтерпретації механізмів корозії та помилкового 

прогнозування корозійної поведінки інженерних конструкцій у ґрунті [2]. 

Ґрунтова корозія залежить від багатьох факторів, до яких належать: 

хіміко-мінералогічний склад, показник рН, вологість, вміст газів, структура, 

електропровідність і бактеріальний склад. Основний вплив на ґрунти як 

корозійне середовище по відношенню до газопроводів має їх вологість. В 

абсолютно сухих ґрунтах корозія не спостерігається через відсутність 

електроліту, який потрібен для створення корозійних елементів. При 

незначному зволоженні, коли в ґрунтах існує тільки міцно зв'язана вода, 

корозійні процеси вже починають проявлятися, хоча швидкість корозії буде 

незначною. Подальше зростання вологості ґрунту викликає збільшення 

швидкості корозії. Гранична вологість, яка забезпечує зростання корозії до 

максимальної, для зв'язних ґрунтів складає 10 – 12 %, для пісків вона є дещо 
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нижчою. При подальшому зростанні вологості максимальна швидкість 

корозії залишається практично незмінною до деякої межі вологості (20 –     

25 %). Потім, при повному насиченні пор ґрунту водою або вологості, яка є 

близькою до повної вологоємності, утворюється суцільний шар водного 

розчину, який ускладнює проникнення повітря до поверхні газопроводу, і 

швидкість корозії різко знижується. Для корозії також важливим фактором 

є мінералізація ґрунтових вод або парової вологи (ступінь засолення). 

Корозійна агресивність ґрунтів залежить від хімічного складу підземних вод 

і особливо від концентрації розчинених в них іонів Cl- та SO4
2- понад             

300 мг/дм3, що свідчить про достатньо значну корозійну активність 

середовища. Насиченість ґрунтів газами теж є важливим для корозійної 

агресивності ґрунтів. Так, наприклад, з неоднаковим ступенем насичення 

ґрунтів газами на різній глибині пов'язано накопичення глибоких раковин 

на нижній поверхні труб у порівнянні з хорошим станом їх верхніх частин. 

Вільне надходження повітря до корозійних елементів спричиняє 

активізацію корозійних процесів. 

У Полтавській області лише торф'яні ґрунти належать до 

високорозвинених, корозійну активність інших ґрунтів за різними 

показниками можна оцінювати неоднозначно. Враховуючи те, що 

діяльність оцінюють з максимальним значенням показників, то на 

Полтавщині є всі умови для розвитку протікання корозійних процесів на 

ділянках нафтопроводу, оскільки загалом у Полтавській області вони 

експлуатуються в умовах високої корозійної активності ґрунтів [3]. 

Отже, надзвичайно важливим є подальше дослідження впливу 

ґрунтової біокорозії на поверхню нафтопроводів і аналіз ґрунтів на межі 

зміни типів ґрунтів Полтавської області. 
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У 2019 р. в Україні Постановою Кабінету Міністрів України було 

затверджено новий «Порядок здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря» [1]. В межах введення в дію цієї Постанови 

актуальним є впровадження у регіонах України автоматизованих систем 

спостережень за якістю атмосферного повітря.  

Автоматизовані пункти спостереження за забруднення атмосфери 

(ПСЗ) на даний час діють в окремих регіонах України. Одним з таких 

регіонів є Київська область.  

Нами виконано аналіз забруднення атмосферного повітря Київської 

області за 2021 р. за матеріалами [2]. Спостереження проводяться на 

автоматизованих пунктах спостережень у 15 містах за вмістом 6 

забруднюючих речовин (ЗР): СО, SO2, NO2, H2S, O3, ТЧ2,5 і ТЧ10. Слід 

зазначити, що проведення спостережень було обмежено у липні та серпні, а 

також не проводились у жовтні. 

На рис. 1 – 6 наведено відомості щодо вмісту окремих ЗР у повітряному 

басейні міст Київської області. 

 

 
Рисунок 1 – Вміст СО у повітряному басейні  

населених пунктів Київської області 

 

  Спостереження за вмістом СО (див. рис. 1) ведуться у всіх містах, що 

розглядались. Як видно, максимальні концентрації відзначались у мм. Узин 

та Ірпінь, мінімальні – у смт. Велика Димерка та Іванків. Перевищень ГДКсд 

не відзначалось. 
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Зовсім інша ситуація щодо забруднення атмосфери SО2 (рис. 2). У 

переважній більшості населених пунктів концентрації даної ЗР досить 

низькі або незначно перевищують ГДКсд, проте в окремих пунктах (смт. 

Велика Димерка та Іванків) вміст SО2 значний (3 – 9 ГДКсд). Такі значні 

концентрації не є характерними для України. Максимальні концентрації 

відзначались у весняно-осінній період у смт. Іванків. 

      

 
Рисунок 2 – Вміст SО2 у повітряному басейні  

населених пунктів Київської області 

 

Вміст NО2 (рис. 3) також був максимальним у декількох населених 

пунктах (смт. Іванків, мм. Переяслав-Хмельницький та Ірпінь). Більш високі 

концентрації також відзначались у весняно-осінній період. В інших містах 

концентрації NО2 були нижче ГДКсд або незначно перевищували норматив. 

 

 
Рисунок 3 – Вміст NО2 у повітряному басейні  

населених пунктів Київської області 
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Концентрації H2S (рис. 4) визначались лише у січні – лютому у 9 

населених пунктах. В абсолютній більшості вміст даної ЗР не перевищував 

ГДКмр за виключенням смт. Іванків у лютому.  

 

 
Рисунок 4 – Вміст H2S у повітряному басейні  

населених пунктів Київської області 

 

Також лише у 9 населених пунктах визначався вміст О3 (рис. 5). 

Отримані результати свідчать про високий рівень забруднення даною 

речовиною. Так, лише у смт. Велика Димерка  і м. Обухів концентрації були 

нижче ГДКсд. В усіх інших населених пунктах відзначено порушення 

нормативів (більше 5 ГДКсд). Максимальні концентрації відзначались у    

мм. Ірпінь і Переяслав-Хмельницький у квітні.  

 

 
Рисунок  5 – Вміст О3 у повітряному басейні 

 населених пунктів Київської області 
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Окремо відповідно до [1] розглядається вміст ТЧ2,5 і ТЧ10 (рис. 6). Вміст 

цих речовин визначався у 11 населених пунктах. Слід відзначити 

відсутність даних спостережень у літній період, що могло вплинути 

нарезультати осереднення. Максимальні значення вказаних домішок з 

перевищенням нормативів відзначались у мм. Ірпінь, Боярка і Вишневе. 

Також слід вказати на фактичну відсутність нормативів якості для ТЧ2,5, 

хоча за даними [2] інформація була представлена в одиницях ГДК.  

 

 
Рисунок 6 – Вміст ТЧ2,5 і ТЧ10 у повітряному басейні 

 населених пунктів Київської області 

 

На даний час в Україні все більшого застосування мають 

автоматизовані ПСЗ. З метою більш точної оцінки якості атмосферного 

повітря необхідно проводити критичний контроль вихідної інформації та 

порівняння даних автоматизованих спостережень і стаціонарних ПСЗ. 
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Пошук ефективних шляхів вирішення екологічних проблем потребує 

все більше зусиль та уваги, враховуючи швидкі темпи розвитку суспільства, 

а також ризики, які проявляються все з вищою імовірністю. Також, беручи 

до уваги вплив антропогенної діяльності на довкілля, необхідно проводити 

всебічну екологізацію з метою забезпечення необхідного рівня якості 

компонентів навколишнього середовища. 

Одним з ефективних шляхів вирішення екологічних проблем є 

тристороння співпраця представників влади, населення і бізнесу, 

направлена на екологізацію регіонів. Яскравим прикладом такої взаємодії 

стала розробка Концепції екологічної політики м. Київ «Екологічна 

стратегія міста Києва до 2030 року» [1]. 

Актуальність проекту розробки даного документа пов’язана із тим, що 

рівень антропогенного навантаження на довкілля у місті є високим, і 

забезпечення його збалансованості є нагальним, складним та комплексним 

завданням не лише міста, а й його околиць. Відкритими залишаються як 

питання підтримки безпечного для проживання людей середовища, так і 

якість й екологічна стійкість самого середовища та його окремих складових: 

природних вод, стану повітря, якості ґрунтів, підтримки біорізноманіття. 

Невирішеними залишаються проблеми антропогенного походження, які 

призводять до кліматичних змін через високий рівень вуглецевої ємності 

економіки, збільшення кількості екстремальних погодних явищ і пов’язаних 

з ними ризиків для здоров’я та життєдіяльності населення, природних 

екосистем, так і до загального руйнування екосистеми міста, втрати її 

збалансованості та здатності до самовідновлення.  

У м. Київ, як столиці України та мегаполісі, для реалізації Резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в 

області сталого розвитку на період до 2030 року» («Цілей Сталого 

розвитку») [2] й відповідно до Закону України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» 

[3] вирішили визначити власний вектор дій та пріоритетності екологічних 

цілей. Тому виникла потреба у документі, який дасть перелік чітких кроків 

по вирішенню екологічних проблем міста. 

Ініціатором проекту була Постійна комісія Київської міської ради з 

питань екологічної політики. Ініціативною групою було запропоновано 

працювати у декількох напрямках: «Освіта і наука», «Відходи», «Повітря», 

«Вода», «Екологічна безпека», «Зелені зони та біорізноманіття». З часом 
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напрямки трансформувались та змінились їх назви, що у фінальному 

варіанті документа набуло такого вигляду: «Чиста вода», «Чисте повітря і 

чиста енергія», «Зелені зони і біорізноманіття» та «Кругове управління 

відходами». 

Процес розробки екологічної стратегії відбувався у декілька етапів, 

починаючи із 2020 р. На початковому етапі за результатами обговорення 

було визначено зацікавлені сторони для реалізації проекту. По кожному 

напрямі відбувався збір інформації про наявні екологічні проблеми міста і 

потреби у їх вирішенні. В обговоренні взяли участь представники Постійної 

комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, Управління 

екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації, 

КП «Київський міський Будинок природи» виконавчого органу Київради 

(КМДА), представники органів державної влади, органи місцевого 

самоврядування, представники підприємств і бізнесу, закладів освіти, 

наукових установ, громадських організацій та місцевого населення. Увага 

була зосереджена на основних викликах, які найбільше турбують 

стейкхолдерів. Опитування зацікавлених осіб дозволило сформувати 

перелік актуальних питань для роботи.  

Наступним етапом стало визначення основних кроків для досягнення 

поставлених цілей і показників, які дозволять оцінити ефективність 

виконання завдань проекту та досягнення поставлених цілей. В результаті 

роботи було розроблено так званий прототип – проект документа 

«Екологічна стратегія міста Києва до 2030 року». Етап формування 

фінальної версії проекту Екологічної стратегії відбувались за участі 

експертів і фахівців по кожному напряму спочатку окремо, а потім у 

співпраці з поєднанням у єдиний документ. 

Процес розробки документа базувався на взаємодії та 

взаємоузгодженості між основними зацікавленими сторонами, до яких 

відносять державу, бізнес і громаду. Інтереси усіх трьох зацікавлених сторін 

співпали у збереженні та відтворенні природних ресурсів, оскільки це 

дозволяє забезпечити інтереси бізнесу і громади, як споживачів, а держави, 

як регулятора впливу та гаранта екологічної безпеки. 

У травні 2021 р. відбулась презентація «Екологічної стратегії міста 

Києва» для широкого загалу.  

Ключовими показниками, яких заплановано досягти до 2030 р., було 

визначено: 

 модернізувати інфраструктуру водопостачання та водовідведення; 

ефективно управляти та раціонально використовувати водні ресурси; 

 покращити якість води та посилити контроль за джерелами 

забруднення; 

 екомодернізувати промислові підприємства та перейти до 

використання відновлених джерел енергії; 
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 підвищити ефективність використання енергії у будівлях житлового та 

нежитлового фонду; 

 впровадити міський електротранспорт та мікромобільність; 

 здійснювати моніторинг якості повітря; 

 збільшити та збалансувати використання зелених насаджень, 

лісопарків, територій та об’єктів ПЗФ; 

 зменшити загрози для міської фауни та сформувати повноцінне, 

комфортне співіснування людей та тварин; 

 удосконалити системи моніторингу та контролю за збереженням 

рослинного та тваринного світу міста; 

 створити ефективну систему управління та запровадити економічні 

інструменти у сфері поводження з відходами; 

 впровадити безпечну та екологічну утилізацію небезпечних відходів; 

 скоротити обсяги утворення та захоронення побутових відходів. 

Як зазначено у самому документі, екологічна стратегія м. Київ 

пропонує конкретні завдання та індикатори їх виконання до 2030 р., 

спираючись на Sustainability SWOT аналіз із фокусом на сталий розвиток. 

Екостратегія визначає як перейти від глобальних мегатрендів через виклики 

сьогодення до пріоритетних цілей і дій, враховуючи сильні та слабкі 

сторони міста. 

Для того, щоб винести «Екологічну стратегію» на сесію як громадську 

ініціативу, упродовж чотирьох місяців екологічна комісія міськради 

намагалася надати свої корективи до документа [4]. 

У грудні 2021 р. Київська міська рада затвердила Концепцію 

екологічної політики міста «Екологічна стратегія міста Києва до 2030 року». 

Це рішення стало символічною перемогою для киян, оскільки даний 

документ фактично вирішує подальший екологічний розвиток міста. 

Даний приклад розробки стратегічного документу доводить, що 

співпраця людей, об’єднаних спільною метою зберегти довкілля, є одним із 

ефективних шляхів вирішення екологічних проблем.  
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За геоморфологічним районуванням України територія Західного 

Полісся є невід’ємною частиною Європейського та Українського Полісся. В 

адміністративному відношенні охоплює північні райони Волинської та 

Рівненської областей загальною прощею 30 тис. км2.  

В період 30-ти річної української державності поглиблювався кризовий 

стан соціально-економічного та екологічного розвитку, зумовленого 

низькою пріоритетністю проблем захисту довкілля, коли екологічні 

регіональні проблеми підпорядковувались економічній доцільності. 

Основною причиною близького до кризового стану на регіональному рівні 

є поступове зростання техногенного навантаження на природні екосистеми, 

низька компетентність і управлінська непідготовленість керівного складу 

[1]. 

Авторами розроблені рекомендації щодо еколого-господарської 

комплексності розвитку регіону з такими пріоритетами, а саме: мінерально-

сировиною базою, яка є практично стабільною, промисловим потенціалом 

території з урахуванням інвестиційних пропозицій, 

сільськогосподарськими та лісогосподарськими комплексами [2]. 

Стан мінерально-сировинних ресурсів. Надра Західного Полісся багаті 

на бурштин, мідь, сировину для хімічної промисловості, будівельні 

матеріали і мінеральні води. Загальна кількість вивчених і розвіданих 

родовищ 539, з них із затвердженими запасами 155, а розробляється лише 

72 (табл. 1). 

Поклади бурштину розробляються у Ковельському районі Волинської 

та на Клесівському родовищі Рівненської області. Екологічний стан 

територій розробки незадовільний,  в першу чергу, через незаконний 

видобуток з ділянок, прилеглих до вказаних родовищ, де не проводяться 

рекультиваційні роботи і природоохоронні заходи [3]. 

Будівельні матеріали – це найрізноманітніша і найбільш освоєна група 

корисних копалин Західного Полісся. Різні за походженням та умовами і 

віком  утворення,  ці  копалини  мають  широке  призначення,   забезпечуючи  

https://ecopolitic.com.ua/ua/news/kiivrada-vpershe-zatverdila-ekologichnu-strategiju-mista-do-2030-roku/
https://ecopolitic.com.ua/ua/news/kiivrada-vpershe-zatverdila-ekologichnu-strategiju-mista-do-2030-roku/
mailto:h.a.maiboroda@nuwm.edu.ua
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Таблиця 1 – Мінерально-сировинні ресурси Західного Полісся 

Види корисних копалин Кількість родовищ 

всього затверджені 

запаси 

розробляється 

Торф 382 46 10 

Фосфорити 1 1 1 

Крейда для вапнування ґрунтів 19 4 2 

Польовий шпат 3 3 1 

Каолін 3 3 1 

Цементна сировина 12 2 1 

Скляна сировина 2 2 2 

Крейда будівельна 7 4 1 

Бурштин 5 5 2 

Граніти 5 5 5 

Мінеральні води 6 4 4 

Прісні води 57 57 42 

Сапропель 37 19 - 

Разом  539 155 72 

  

потреби багатьох галузей народного господарства. Камінь будівельний 

призначений для виготовлення буту і щебню, що широко використовуються 

при шляховому будівництві, виготовленні бетону тощо. Головним 

джерелом кам’яного будівельного матеріалу є численні родовища 

кристалічних порід Українського щита, особливо на Рівненщині, де вони 

виходять на денну поверхню. Карбонатні породи (представлені переважно 

крейдою і вапняками) призначені для виробництва будівельного вапна та 

розкислення родючих ґрунтів. Сировина для виробництва цементу – це 

вапняки, крейда писальна і мергелі [4]. 

Мінеральні води. В межах Західного Полісся найбільше поширення 

мають хлоридні натрієві води миргородського типу. Ці води розкриті на 

глибинах від 70 до 1240 м (санаторій «Червона калина») і вміщують високі 

концентрації брому і йоду, що визначає їхнє бальнеологічне застосування. 

Негативні екологічні наслідки, що спричинені промисловістю, 

відчутно проявляються на території приблизно у 30-ти км від західного 

кордону держави. 

Повітряний басейн забруднюється викидами Люблінецького 

силікатного комбінату, що розміщений у 15 км західніше м. Ковель. 

Домінуючими західними вітрами пил цього комбінату осідає на земельні 

угіддя та селітебну зону міста. Підприємство «Волиньторф», виготовляючи 

торфобрикети до 76 тис. т/рік, порушує режим ґрунтових і поверхневих вод. 

У поліській частині Рівненської області функціонує Рівненська АЕС, яка є 

потенційним об’єктом порушення екологічного стану, а хімічний комбінат 

«Рівнеазот» та інші промислові підприємства зумовлюють антропогенне 

навантаження на повітряний басейн, поверхневі води і ґрунтовий покрив. 
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Екологічні зміни ґрунтового покриву. В умовах Західного Полісся 

заболочений і перезволожений ґрунтовий покрив можна поділити на дві 

великі групи: перезволоженні мінеральні ґрунти з добре вираженим 

ступенем оглеєності; заболочені ґрунти (болотні, торфово-болотні ґрунти і 

торфовища). 

Наведені групи ґрунтів сформувались внаслідок антропогенного 

впливу на екосистеми, який розпочався близько 5 тис. років тому. 

Внаслідок переосушення торфовищ і мінеральних ґрунтів частими 

стали пилові бурі. Розвіювання ґрунтового покриву знизило вміст 

органічної складової ґрунту (гумусу), чим знизило його урожайність. На 

схилах рельєфу проявляється водна ерозія, знищуючи родючий шар 

ґрунтового покриву. 

Натепер на Західному Поліссі в межах межирічних рівнин формуються 

еолові гряди, озерні котловини, суфозійні та карстові западини, а також 

сучасні техногенні форми – відвали кар’єрів, нерекультивовані шурфи, що 

сформувались внаслідок незаконного видобутку бурштину і різних 

будівельних матеріалів. 

Автори провели співставлення результатів гідрологічних досліджень 

водотоків правобережної частини басейну р. Прип`ять, які проводились 

впродовж 20 років спеціалізованими організаціями. Узагальнений висновок 

свідчить про зменшення скидів забруднювальних речовин усіма видами 

водокористування, що виражається у покращенні екологічного стану 

території. 

Таким чином, можна зробити такі висновки: 

– у північних регіонах на неконтрольованих територіях, де проводяться 

несанкціонований видобуток бурштину, екологічний стан ґрунтового 

покриву оцінюється як незадовільний; 

– в зонах техногенного впливу Люблінецького силікатного комбінату, 

Ковельського залізничного вузла, промислових підприємств м. Луцьк, 

Рівненської АЕС, хімічного комбінату «Рівнеазот», Рівненського  цементно-

шиферного комбінату екологічний стан навколишнього природного 

середовища оцінюється як задовільний. 
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Масікевич А.Ю., д.т.н., доц., Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф. 

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 

masikevych.a@bsmu.edu.ua  

 

Рівень екологічної безпеки територій та акваторій, без сумніву, 

визначається збалансованим розвитком екосистеми (її складових 

атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери). Гірські екосистеми в силу 

своєї особливості є надзвичайно вразливими і потребують комплексного 

підходу за моніторингом їх стану. 

Об’єктом наших досліджень служили гірські території Покутсько-

Буковинських Карпат, що представлені зовнішньою смугою Українських 

(Східних) Карпат у межах Чернівецької та Івано-Франківської областей з 

Північного Заходу на Південний Схід до кордону з Румунією майже на        

75 км. Це специфічний за ландшафтними, кліматичними і соціально-

економічними умовами, не достатньо вивчений в аспекті екологічної 

безпеки регіон Східних Карпат. В якості еталону було вибрано основні 

функціональні зони об’єкту природно-заповідного фонду Національний 

природний парк (НПП) «Вижницький», де впродовж більше двох десятирічь 

дотримується природоохоронний режим. 

Проведені нами впродовж останнього десятиріччя дослідження дали 

можливість ідентифікувати основні компоненти гірської екосистеми 

Покутсько-Буковинських Карпат, що визначають рівень її екологічної 

безпеки із урахуванням рівнів організації матерії. Густозаселені гірські 

території через соціально-економічну діяльність створюють значні 

екологічні проблеми, що служить поштовхом до безконтрольного 

використання природних ресурсів. Організація території об’єктів ПЗФ 

регіону не відповідає екосистемному і вододільним принципам. В 

результаті активної лісогосподарської та фермерської діяльності, що 

ведеться на вододільних хребтах, інтенсивного забруднення зазнають 

поверхневі води і ґрунти природоохоронних територій. На лісосіках 

залишається майже 100 % неліквідної деревини. Тут зосереджений значний 

необлікований потенціал для отримання додаткового енергетичного 
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ресурсу, що водночас є потужним забруднювачем поверхневих вод і ґрунтів 

об’єктів ПЗВ досліджуваного нами регіону. На вододільних полонинах 

довкола території НПП «Вижницький» зосереджено більше десятка 

невеликих ферм та стійл великої рогатої худоби, коней, овець та кіз, що 

дають більше тисячі тон тваринницьких відходів в розрахунку на стійловий 

період (120 – 150 днів). Як наслідок, в регіоні намітилася тенденція до 

прогресуючого мікробного забруднення ґрунтів і поверхневих вод. 

 На рис. 1 представлено основні визначальні показники, що лімітують 

рівень екологічної безпеки в районі досліджень. 

 

 
Рисунок 1 – Показники, що визначають рівень екологічної безпеки 

гірських територій Покутсько-Буковинських Карпат на різних рівнях 

організації 
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Проведені нами дослідження показали, що антропогенна діяльність 

породила низку загроз для екологічної безпеки гірських екосистем 

Східних Карпат. Серед них: руйнація гідрологічної сітки, ерозія схилів і 

зсуви, забруднення водотоків рештками лісозаготівлі, збіднення видового 

складу біорізноманіття, зменшення поверхні стоку, штучні перепони на 

ріках і струмках, зміна руслових процесів та зниження рівня ґрунтових вод 

тощо. Зазначені порушення перевищують, на сьогоднішній день, 

господарську ємність біосфери і потребують розробки спеціальних 

інженерно-технічних та управлінських рішень для мінімалізації рівня 

екологічної небезпеки гірської екосистеми. 

Важливим інтегральним критерієм, що характеризує стан екологічної 

безпеки досліджених нами гірських територій, виступають показники 

популяційного здоров’я населення. Для гірських регіонів характерним є 

скорочення середнього віку населення і зростання демографічного 

навантаження в порівнянні з відповідними показниками по Чернівецькій 

області. Вивчення динаміки демографічних показників вказує на загальну 

тенденцію скорочення природного приросту в регіоні за останні п’ять років. 

Однією з лімітуючих приріст причин виступає ріст захворюваності 

населення регіону і стан довкілля. Проведені дослідження вказують на 

існування тісного кореляційного зв’язку рівня популяційного здоров’я 

жителів передгірних і гірських територій Чернівецької області та гігієнічної 

якості навколишнього середовища.  

Досліджені гірські території негайно потребують якщо не повного 

заповідання, то принаймні збалансованого розвитку. У 2000-х рр. 

Покутсько-Буковинські Карпати ввійшли до території, на якій було, за 

нашою участю, розроблено Пілотний проект формування регіональних 

екологічних мереж. В подальшому на цій території було відпрацьовано 

модель екологічного коридору. Важливою передумовою формування 

екомережі в регіоні залишається розширення мережі заповідних об’єктів у 

Карпатській гірській країні. У складі Карпатської екомережі визначна роль 

належить лісам, які займають 43 % від площі земель лісового фонду. З них 

більше 50 % лісів виведені із експлуатації та виконують переважно 

природоохоронні функції, зокрема лісові масиви, які знаходяться на висоті 

понад 1100 м н. р. м. належать до лісів І групи. У регіональній екомережі 

річки загальною довжиною 15,6 тис. км разом із прибережними захисними 

смугами виконують роль екологічних коридорів. Необхідним елементом, 

що забезпечує стале функціонування регіональної екологічної мережі, є її 

поєднання з елементами екомережі прилеглих областей чи країн шляхом 

створення спільних транскордонних елементів екологічних мереж.  

Таким чином в регіоні досліджень склалася нагальна потреба розробки 

спеціальних інженерно-технічних та управлінських рішень для 

мінімалізації рівня екологічної небезпеки гірської екосистеми. 
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ВПЛИВ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У МІСТІ ЧЕРКАСИ  

 

Мислюк О.О., к.х.н., доц., Пономаренко Д.М., маг.  

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси 

o.mysliuk@chdtu.edu.ua 

 

Урболандшафти м. Черкаси зазнають значного аеротехногенного 

навантаження (рис. 1) в результаті викидів головних забруднювачів міста – 

ПАТ «Азот» і Черкаська ТЕЦ, внаслідок чого відбувається їх 

трансформація, порушується функціонування біогеоценозів [1 – 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Аеротехногенне забруднення м. Черкаси за показником 

сумарного екологічного навантаження, т/км2∙рік 

 

У комплексі антропогенних факторів, які негативно впливають на 

ситуацію, значне місце займає забруднення атмосфери автотранспортом.  

Аналіз структури транспортного потоку на головних магістралях           

м. Черкаси показав значне переважання легкового транспорту. На ділянках 

Чигиринська (Аврора) і просп. Хіміків найвища активність вантажного (як 

масою до 12 т, так масою від 12 т) транспорту. На ділянках в центрі міста 

(Смілянська-Надпільна, Шевченка-Смілянська) і на вул. Чигиринська 

найбільша активність громадського транспорту. 
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Рисунок 2 – Структура транспортного потоку 

 

В основу розрахунку розсіювання полютантів у повітрі придорожніх 

смуг була покладена Гауссова модель розподілу в атмосфері забруднюючих 

речовин.  

Концентрація СО, SO2, бенз(а)пірену не перевищувала ГДК і 

зменшувалася по мірі віддалення від дороги. Концентрація NOx, 

вуглеводнів, сажі і формальдегіду значно перевищувала ГДК на всіх 

ділянках навіть на відстані 100 м від бровки дороги, що становить небезпеку 

для населення міста, особливо для дітей.  

 

 

Рисунок 3 –  Розсіювання оксидів азоту залежно від відстані від бровки 

дороги 

 

Розрахунок питомої емісії забруднюючих речовин корелюється як із 

загальною кількістю транспорту, так і з кількістю важкого автотранспорту з 

дизельними двигунами.  
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Для оцінки впливу погодних умов на формування рівня забруднення 

атмосфери викидами автотранспорту враховували швидкість вітру, кут, під 

яким дме вітер відносно напряму руху транспортного потоку, рівень 

сонячної радіації, фонові концентрації токсичних компонентів. 

Слабкі вітри, які характерні для м. Черкаси, не сприяють розсіюванню 

домішок в атмосфері. Розсіювання забруднюючих речовин у повітрі 

залежно від потоку променистої радіації найбільш характерне для оксидів 

азоту, які нестійкі до УФ, тому їх концентрація на 30 – 70 % вище при 

хмарній погоді. Концентрація інших забруднюючих речовини мало 

залежить від потоку променистої радіації (табл. 1).  

 

Таблиця 1 –  Різниця в концентраціях полютантів залежно від стану погоди 

  
 

Слід зазначити, що у місті біля транспортних розв’язок побудовані дитячі 

майданчики (Шевченко-Припортова, С. Амброса-Різдвяна, парк Юність та 

ін.), що небезпечно для дітей, так як викиди автотранспорту здійснюються на 

рівні дихання. 
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CO NOx CH Сажа SO2 CH2O C20H12

Можайського 2,2% 39,0% 0,6% 1,8% 1,4% 0,5% 1,7%

Грушевського 2,8% 42,1% 0,7% 1,8% 1,6% 0,6% 1,9%

Смілянська 3,0% 46,5% 0,7% 2,1% 1,6% 0,6% 2,1%

Припортова 2,1% 37,2% 0,5% 1,4% 1,1% 0,4% 1,5%

700 - річчя 1,2% 29,0% 0,3% 0,9% 0,4% 0,2% 0,7%

4,0% 62,1% 1,0% 4,5% 2,1% 0,0% 2,5%

3,7% 88,1% 1,0% 4,2% 2,0% 0,0% 2,4%

1,1% 20,7% 0,2% 1,2% 0,5% 0,2% 0,6%

2,5% 45,6% 0,6% 2,2% 1,3% 0,3% 1,7% Усереднене значення: 

Речовина-забруднювач

 Смілянська-Надпільна 

 Просп Хіміків 

 Чигиринська/Аврора 

Шевченка-

Ділянка
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У МОНІТОРИНГУ СТАНУ УРБОЛАНДШАФТІВ  

  

Мислюк О.О., к.х.н., Хоменко О.М., к.х.н., Єгорова О.В., к.т.н. 

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси 

o.mysliuk@chdtu.edu.ua 

 

Дослідження едафічних умов урболандшафтів м. Черкаси показало, що 

ґрунти переважно слабо гумусні, вміст гумусу коливається у межах 0,9 –   

7,5 % за середнього значення 3,0 %, стандартне відхилення 1,5, дисперсність 

2,3, коефіцієнт варіації 50 %. Низьку забезпеченість гумусом (2 – 4 %) має 

64 % досліджених ґрунтових зразків, дуже низьку (< 2 %) – 23 %, середню 

(4,1 – 6,0) – 3 %, підвищену (6,1 – 8,0) – 3 %.  

З використанням геоінформаційного програмного пакету SURFER з 

метою візуалізації інформації було проведено моделювання отриманих 

даних на всю територію міста та її зонування за вмістом гумусу (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта зонування території м. Черкаси за вмістом гумусу 
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Не є оптимальним співвідношення кальцію і магнію, що, імовірно, 

обумовлена тим, що взимку дороги у місті оброблять сумішшю магній 

хлоридом і натрій хлоридом для боротьби із ожеледицею, а також 

вимиванням цих іонів з ГВК в процесах нейтралізації іонів гідрогену в 

ґрунтовому розчині.  

Вміст Са2+ коливався в межах від 3,8 до 14,5 мг-екв/100 г ґрунту при 

середньому значенні 7,2, стандартне відхилення 3,4, дисперсія 5,5, 

коефіцієнт варіації 33 %.  

Вміст Mg2+ варіює від 0,0 до 12,0 мг-екв/100 г ґрунту при середньому 

значенні 3,9 (стандартне відхилення 3,3, дисперсія 10,9). Звертає увагу і 

значна неоднорідність досліджених ґрунтів за вмістом Mg2+ (коефіцієнт 

варіації 84 %).  

Групування ґрунтів за вмістом обмінного кальцію і магнію показало, 

що дуже низький вміст Mg2+ спостерігається в 13 % досліджених ґрунтових 

зразків, низьку забезпеченість мають 11 % проб, середній вміст – 81 % Са2+ 

і 13 % Mg2+, підвищений – 9 % Са2+ і 15 % Mg2+, високий – 9 % Mg2+, дуже 

високий – 40 % Mg2+.  

Iони Mg2+ є важливими для росту i розвитку рослин, як й iони Ca2+. У 

той же час висока концентрація магнію може негативно впливати на 

водоміцність ґрунтових агрегатів, обмежувати надходження марганцю для 

рослин, дефіцит якого призводить до хлорозу і некрозу листків та стебел [1]. 

Вміст обмінного К+  в досліджених ґрунтах коливається в межах від 1,1 

до 3,1 мг/100 г ґрунту К2О при середньому значенні 2,2 мг/100 г ґрунту, 

стандартне відхилення 0,5, дисперсія 0,2, коефіцієнт варіації 22 %. За 

вмістом К+ ґрунти малозабезпечені, що може призводити до зниження 

інтенсивності проходження процесу фотосинтезу, обміну речовин у 

рослинах, в результаті чого вони будуть погано переносити нестачу вологи, 

не витримувати морозів і, навіть, можуть загинути за зміни природно-

кліматичних умов. 

Окисно-відновний потенціал (ОВП) ґрунтів на досліджених ділянках 

варіював від 184 до 287 мВ при середньому значенні 239 мВ (стандартне 

відхилення 32,9, коефіцієнт варіації 14 %). При таких значеннях ОВП і        

рН ≥ 8,0 у ґрунті переважатимуть процеси денітрифікації, рослини можуть 

відчувати дефіцит Fe, Mn. На ділянках з ОВП < 200 мВ імовірний розвиток 

відновлювальних процесів [3]. 

За показником рН спостерігаються переважно неоптимальні умови 

щодо живлення рослин необхідними макро- та мікроелементами, особливо 

в центральній, південній і південно-східній промислових зонах міста (рис. 

2), що може призводити до погіршення стану зелених насаджень і 

невиконання ними своїх функцій [1, 2]. 
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Рисунок 2 – Зонування території міста за рН 

 

Створені картографічні моделі дають можливість досліджувати стан 

урбоземів, визначати початок значних змін і виявляти місця розвитку 

небезпечних процесів, проводити диференціацію території міста за 

едафічними умовами, оперативно оцінювати і прогнозувати стан довкілля, 

моделювати поширення і вплив антропогенного навантаження на 

урболандшафти, спрямовувати певні заходи на проблемних ділянках для 

збереження оптимальних параметрів середовища. 

Отримана у ході досліджень фактична інформація може розглядатися 

як орієнтир для більш об’єктивної та науково обґрунтованої оцінки 

геоекологічного стану ґрунтів м. Черкаси і раціонального управління 

природними ресурсами міста. 
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ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. ЧЕРКАСИ ЗА РІВНЕМ ЗАСОЛЕННЯ 

УРБОЗЕМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Мислюк О.О., к.х.н., Хоменко О.М., к.х.н., Єгорова О.В., к.т.н. 

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси 

o.mysliuk@chdtu.edu.ua 

 

Стан насаджень у м. Черкаси, як і в багатьох інших містах, зазнає 

впливу багатьох негативних чинників, зокрема, погіршення екологічних 

умов зростання деревних рослин унаслідок частіших і триваліших проявів 

несприятливих погодних умов та посилення негативного антропогенного 

впливу (запилення і загазованість повітря, засолення та переущільнення 

ґрунтів) [1, 2]. Надзвичайно шкідливими для придорожніх рослин є вплив 

солі та інших реагентів, які використовують взимку для боротьби з 

ожеледицею на дорогах і тротуарах. 

Дослідження сольового складу ґрунтового розчину показало, що в 

умовах міста значна частина легкорозчинних сполук акумулюється 

ґрунтами, що призводить до їх засолення. Тип засолення – переважно 

содово-хлоридний кальцієво-магнієвий. Виявлені високий рівень і 

контрастність техногенних аномалій легкорозчинних солей у ґрунтах міста 

Черкаси (рис. 1 – 2).  

 

 
Рисунок 1- Вміст аніонів у ґрунтах, ммоль-екв на 100 г ґрунту 
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Рисунок 2 – Вміст катіонів у ґрунтах, ммоль-екв на 100 г ґрунту 

 

Вміст хлорид-іону коливався від 0,036 до 0,174 при середньому 

значенні 0,068 %, стандартне відхилення – 0,02, дисперсність – 0,001. 

Зазвичай вміст хлорид-іонів в мінеральній частині ґрунту в середньому 

становить 0,01 %, головним чином у складі легкорозчинних сполук, тому до 

рослин може легко потрапляти.  

Вміст іона бікарбонату становить 0,008 ~ 0,149, середнє значення ‒ 

0,078 %, стандартне відхилення ‒ 0,03, ступінь дисперсії ‒ 0,001.  

За вмістом хлоридів і гідрокарбонат-іонів ґрунти неоднорідні 

(коефіцієнт варіації 34 і 40 % відповідно).  

Вміст іону магнію коливався від 0 до 0,247 %, середній вміст 0,039 %, 

стандартне відхилення – 0,06, дисперсність – 0,004. Вміст Ca2+ коливався 

від 0 до 0,102 % (середній вміст 0,027 %), стандартне відхилення – 0,02, 

дисперсність – 0,001, коефіцієнт варіації Cv = 63 %.  

Акумуляція іонів кальцію та гідрогенкарбонатів у ґрунті пояснюється 

природними чинниками (материнськими породами є леси і лесовидні 

суглинки) та урбогенними чинниками (вплив автотранспорту, будівельні 

відходи). 

Той факт, що іони натрію майже відсутні, пояснюється їх високою 

міграційною активністю і вимиванням в нижні шари ґрунту. Порівняно з 

весною, восени вміст хлоридів знижується в 5 – 6 разів, тоді як вміст натрію 

в 16 – 17 разів. 

За сумарним вмістом солей 40,6 % проб характеризуються як середньо 

засолені, 40,6 % слабко засолені і 18,8 % сильно засолені.  

За сумою токсичних солей 40,6 % проб ґрунту відповідає градації 

слабко засолених, 59,4 % – незасолених.  

Проведене зонування території міста за рівнем засоленості за сумою 

токсичних солей з використанням ГІС-технологій. Найвищу засоленість має 
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центр міста (рис. 3). Причиною цього є штучне введення солевмісних 

речовин (протиожеледні суміші, будівельні відходи тощо). Засолення 

прибережних районів може бути пов’язано з міграцією розчинних солей за 

пониженням рельєфу і активним освоєнням даної території. 

 

 
Рисунок 3 – Карта зонування ґрунтів за сумою токсичних солей  

 

Природний промивний режим не забезпечує видалення солей, 

необхідна додаткова промивка ґрунтів. Для розсолення ґрунтів і поліпшення 

їх водно-фізичних властивостей потрібне проведення комплексу 

спеціальних хімічних меліорацій. Беручи до уваги потенційну небезпеку 

акумуляції солей у ґрунтах, подальший моніторинг антропогенної 

галогенізаціі урбоземів дозволить виявляти її багаторічні тренди.  
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НЕНАВМИСНЕ УТВОРЕННЯ СТІЙКИЙ ОРГАНІЧНИХ 

ПОЛЮТАНТІВ ПРИ ПАЛІННІ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 

ЖИТЕЛЯМИ ОДЕСЬКОЇ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ 

 

Михайленко В.І., асп., Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. 

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

vladislav.mykhailenko@gmail.com 

 

Забруднення довкілля стійкими органічними полютантами (СОП) є 

глобальною екологічною проблемою. Зокрема, внаслідок значних об’ємів 

ненавмисного утворення цих речовин у промислово-міських агломераціях 

внаслідок розвиненого виробничого комплексу значна кількість цих 

речовин акумулюється саме у організмах мешканців цих територій. 

Актуальність даного питання для Одеської промислово-міської агломерації 

(ПМА) доведена нами у роботі [1].  

Значний інтерес представляє специфіка ненавмисного утворення СОП 

при палінні тютюнових виробів, адже небезпека впливу СОП в цьому 

випадку полягає у тому, що значна частина утворених речовин потрапляє 

безпосередньо до організму людини та оточуючих. Особливо небезпечним 

є паління для вагітних жінок, так як СОП накопичуються у материнському 

молоці та передаються від матері до дитини. Основними СОП, які 

утворюються при палінні тютюнових виробів, є поліхлоровані дибензо-п-

діоксини (ПХДД) та поліхлоровані дибензофурани (ПХДФ), що являють 

собою велику групу полігалогенових гетероциклічних сполук, які 

характеризуються значним структурним різноманіттям.  

ПХДД – трициклічні ароматичні сполуки, які складаються з двох 

бензольних кілець, з’єднаних атомами кисню, атоми водню яких можуть 

бути заміщені атомами хлору, кількість яких доходить до 8 (рис. 1). Загальна 

хімічна формула – С12Н(8 - n) ClnO2. Кількість можливих ізомерів – 75.  

 

 
Рисунок 1– Загальна хімічна формула ПХДД 

 

ПХДФ  –  трициклічні ароматичні сполуки, які складаються з двох 

бензольних кілець, з’єднаних одним атомом кисню, атоми водню яких 

можуть бути заміщені атомами хлору, кількість яких доходить до 8 (рис. 2). 

Загальна хімічна формула – С12Н(8- n) ClnO [2]. Загальна кількість ізомерів – 

135.   



110 
 

 
Рисунок 2 – Загальна хімічна формула ПХДФ 

 

При палінні тютюнових виробів відбувається спалювання органічної 

речовини, що і є джерелом ненавмисного утворення СОП. При спалюванні 

сигарет надходження СОП у довкілля перерозподіляються за двома 

напрямками: в атмосферне повітря в складі диму та у ґрунтове середовище 

у складі золи.  

Нами встановлено, що кількість курців в Одесі складає 20,1 % від всіх 

мешканців міста, а кількість цигарок, яка викурюється, складає в 

середньому 15 шт./(людина ∙ доба) [3]. Згідно з методикою [4] маса 

утворених ПХДД/Ф склала 0,11 мг у атмосферному повітрі та 0,11 мг у 

зольному залишку. 

Значний інтерес представляє процес накопичення ПХДД/Ф у довкіллі 

від спалювання тютюнових виробів. Для визначення даної характеристики 

нами було використано запропонований нами вдосконалений підхід 

розрахунку накопичення ненавмисно утворених СОП з урахуванням їх 

кумулятивного ефекту і періоду напіврозпаду [5]. 

З використанням вищезазначеного підходу та методики [4], нами було 

визначено річні маси ПХДД/Ф за період 2007 – 2017 рр., а також 

накопичення цих речовин у довкіллі Одеської ПМА за цей період. Отримані 

результати представлено у табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Розрахунок річних та накопичених мас ненавмисно утворених 

ПХДД/Ф при палінні цигарок мешканцями Одеської ПМА  

за період 2007 – 2017 рр. 

Рік 
Кількість 

курців 

К-ть 

цигарок, 

млн. шт. 

ФЕ,  

мкг/млн. 

шт. 

Маса ПХДД/Ф 

(повітря), мг ТЕ 

Маса ПХДД/Ф 

(ґрунт), мг ТЕ 

річна накопичена річна накопичена 

2007 201121 1101.1 0. 1 0.110 0.110 0.110 0.110 

2008 202146 1106.7 0.1 0.111 0.213 0.111 0.213 

2009 202729 1109.9 0.1 0.111 0.310 0.111 0.310 

2010 203070 1111.8 0.1 0.111 0.401 0.111 0.401 

2011 202829 1110.5 0.1 0.111 0.485 0.111 0.485 

2012 202648 1109.5 0.1 0.111 0.564 0.111 0.564 

2013 203995 1116.9 0.1 0.112 0.638 0.112 0.638 

2014 204598 1120.2 0.1 0.112 0.708 0.112 0.708 

2015 204317 1118.6 0.1 0.112 0.773 0.112 0.773 

2016 203171 1112.4 0.1 0.111 0.833 0.111 0.833 

2017 203312 1113.1 0.1 0.111 0.889 0.111 0.889 
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Для наочної демонстрації тенденції накопичення ПХДД/Ф від даного 

джерела побудовано відповідні гістограми, представлені на рис. 3. Кількість 

ПХДД/Ф, яка надходить у атмосферне повітря та у ґрунтове середовище є 

однаковою, а графіки накопичення мають класичний експоненціальний 

закон, тобто швидкість накопичення концентрацій різко зростає на початку 

графіку і поступово зменшується, наближаючись до кінця. 

 

 
Рисунок 3 – Гістограма річних та накопичених значень мас ПХДД/Ф, які 

утворилися при палінні цигарок мешканцями Одеської ПМА за період 

2007 – 2017 рр. 

 

Таким чином, сумарне накопичення ПХДД/Ф у довкіллі Одеської ПМА 

від паління цигарок у 2017 р. складає 0.222 мг, а накопичене за період       

2007 – 2017 рр. – 1,778 мг. Визначення величини накопиченої маси 

демонструє необхідність врахування не лише річних мас СОП, які 

утворюються на певній території, а і врахування їх накопичення, що 

враховує специфічні властивості даних речовин.  

 

Перелік посилань 

1. Mykhailenko V.І., Safranov T.А. Estimation of Input of Unintentionally 

Produced Persistent Organic Pollutants into the Air Basin of the Odessa 

Industrial-and-Urban Agglomeration. Journal of Ecological Engineering, 

2021. № 22 (9). Р. 21 – 31. 

2. Проданчук Н.Г., Чмиль В.Д. Химико-аналитические аспекты 

полихлориро-ванных дибензо-пара-диоксинов и других стойких 

органических загрязнителей. Современные проблемы токсикологии. 

2006. С. 4 – 13. 

3. Михайленко В.І., Шаніна Т.П., Сафранов Т.А. Основні джерела 

ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин 



112 
 

(на прикладі міста Одеса). Український гідрометеорологічний 

журнал. 2018. № 21. С. 110 – 119. 

4. UNEP. 2013. Toolkit for Identification and Quantification of Releases of 

Dioxins, Furans and Other Unintentional POPs. URL: 

http://toolkit.pops.int/publish/downloads/unep-pops-toolkit-2012-en.pdf. 

5. Михайленко В.І., Сафранов Т.А. Твір науково-практичного характеру 

«Удосконалена методика розрахунку ненавмисно утворених стійких 

органічних полютантів з врахуванням їх кумулятивноо ефекту». 

Патент №109858. Український інститут інтелектуальної власності. 

2021. Україна. 
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Мала степова річка Березань протікає в межах західних районів 

Миколаївської області – Веселинівського, Миколаївського, Березанського 

та Очаківського. Вона є типовим дренуючим водотоком приморських 

рівнин Північно-Західного Причорномор’я, забезпечуючи водовідведення зі 

степових масивів Тилігуло-Бузького межиріччя безпосередньо в море. 

Довжина річки 49 км, середній похил русла 1,5 м/км, площа водозбірного 

басейну – 890 км². Витоки Березані фіксовані на висотах 100 – 104 м біля    

с. Староолексіївки Веселинівського району. Спрямована на південь долина 

річки сприймає чисельні бокові притоки у вигляді балок і впадає до 

Березанської затоки Березанського лиману південніше с. Нечаяне. 

Знаходячись у межах посушливого Південного Степу, р. Березань украй 

нестабільна в гідрологічному відношенні, тож при дефіциті опадів частково 

пересихає, утримуючи воду лише в штучних водоймах та в нижніх ділянках 

течії [1 – 3].  

Огляд публікацій щодо питань, пов’язаних з екологічними оцінками і 

гідрологічними характеристиками р. Березань, показує їх обмеженість. 

Переважну більшість складають давні публікації, в яких висловлюється 

думка про гідрографічну пра-єдність Березані з р. Чичиклія, що нині впадає 

в Південний Буг поблизу с. Покровка [4 – 6]. Враховуючи значимість              

р. Березань як важливого дренуючого водотоку і джерела поповнення 

місцевих запасів підземних вод, актуальним є сучасна гідроекологічна 

характеристика даного об’єкту.    

Базисним матеріалом дослідження слугували результати власних 

експедиційно-польових обстежень долини і р. Березань, виконаних у 2020 – 

2021 рр., а також результати гідрологічних і  гідрохімічних досліджень проб 

води, відібраних на різних ділянках її течії. Всі власні дослідницькі дані, 

http://toolkit.pops.int/publish/downloads/unep-pops-toolkit-2012-en.pdf
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отримані в цифровому форматі, піддавали первинній статистичній обробці 

з подальшим групуванням в окремі вибірки, які надалі слугували об’єктом 

аналітичних розрахунків із використанням пакету стандартних програм 

«Statistika» (2015) операційної системи Excel 2015. Аналітичні узагальнення 

отриманих результатів проводили відповідно до настанов і рекомендацій 

щодо загально-гідрологічної та екологічної оцінок річкових водотоків [7].  

За результатами польових обстежень р. Березань та її приток потрібно 

зазначити, що на даний час ця невелика річка є дуже складною в 

гідрографічному відношенні, маючи принаймні 2 мережі «живих» витоків – 

ліву і праву, а також розгалужену мережу сезонно обводнених нижніх 

приток. Загально-басейнова гідрографічна схема р. Березань та її приток 

приведена на рис. 1 (останні виділені кольоровими межами). 

  

 
Рисунок 1 – Витоки, русло, гирло і мережа притоків р. Березань [8] 

 

У реальності «офіційно» вказаний витік, який відповідно довідникам 

[9], розташований поблизу с. Староолексіївки, є суто гіпотетичним і певно 

сприйнятий авторами лише за ознакою його найвищого розташування 
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(висота 106 м). Проте на місцевості, практично поряд із ним, але нижче на  

3 – 5 м по висоті, розташовані ще 4 початкові водотоки правої гілки витоків 

(на рис. 1 – лінія червоного кольору). Ліва гілка витоків Березані (рис. 1 –  

лінія жовтого кольору) не менш складна за будовою і в свою чергу теж 

поєднує дві вершини – верхню та нижню. Перша (верхня), або 

Новокатеринівська, належить водорозділу Березані-Чичиклії, а друга 

(нижня), вона ж крайня ліва (східна), започаткована поблизу с. Зелений Гай 

на водорозділі (75,3 м) із Південним Бугом. Вказані два ліві витоки 

поєднуються перед с. Степове, формуючи цілісне русло лівої гілки Березані, 

перекрите декількома греблями.  

Обидві гілки витоків річки (ліва і права) набувають розвитку та 

утворюють єдине русло лише на північній околиці с. Данилівка за 7 км від 

нинішнього гирла Березані, яке формує ліву вершину Березанського 

лиману. Таким чином, річка, що впадає в Березанський лиман і безперечно 

сприймається як Березань, взагалі має не один, а як мінімум два вихідних 

верхів’я – праве та ліве, кожне з яких поєднує по 3 – 5 власних витоки, тож 

у реальності вони несподівано чисельні. Всі вихідні витоки поєднуються 

фактично аж у передгирловій частині річки, цілісне русло якої нині є значно 

вкороченим. 

При маршрутних обстеженнях долини р. Березань встановлено, що вся 

її нижня частина від с. Данилівка до гирла розташована в похилих, помітно 

терасованих схилах глибокого (до 60 м) ерозійного врізу, який із обох сторін 

відкриває товщі неогенових вапняків. Їх виходи на бортах долини місцями 

перекриті гравітаційно осипаним чи змитим ґрунтом, а місцями вапнякові 

товщі зовсім відкриті. Особливо виражена глибина вапняків у ділянках їх 

недавньої розробки (кінець ХХ ст.), де знята на 3 – 15 м вскриша відкриває 

їх первинну стратиграфію. Загальна товща вапнякових відкладів на схилах 

долини пониззя річки 5 – 7 м, іноді сягаючи до 20 – 27 м, але вони втрачають 

потужність у південному напрямку. Так, правий схил Березанської затоки 

Березанського лиману на околиці с. Калинівка містить лише приповерхневі 

вапнякові товщі з потужністю до 4 – 5 м. Їх здавна піддавали розробці, тож 

нині покинуті чисельні приповерхневі штольні, руйнуючись під дією 

фільтраційних вод, майже всі завалились, і поверхня землі на схилі лиману 

схожа на поле, щільно вкрите вибуховими воронками діаметром до 10 м і 

глибиною до 2 м. Вказана ситуація вкрай несприятлива в плані вільного 

проникнення вод схилового стоку до вапнякових товщ, безсистемно 

пронизаних штольнями та забоями. Їх водонаповнення відкриває шляхи 

змивного забруднення підземно-пластових прісних вод усієї долини. 

Узагальнюючи отримані маршрутно-польові матеріали та дані щодо 

екологічних умов водозбірного басейну р. Березань, можливо 

сформулювати декілька висновків: 1)  мала степова р. Березань, володіючи 

численними витоками, є важливим дренуючим водотоком Тилігуло-

Бузького межиріччя, який водночас забезпечує водовідведення, водну 
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регуляцію місцевості, поповнення підземних горизонтів і питне 

водопостачання 19 сільських населених пунктів; 2)  водність верхніх 

ділянок річки у наявний час забезпечена каскадом із 9 ставків, частина яких 

існує завдяки штучного поповнення водних запасів шляхом подачі води з р. 

Південний Буг через магістральні канали Південно-Бузької зрошувальної 

системи. Самостійне існування проточності та цілорічної водності р. 

Березань без підтримки її технічними засобами водопостачання, без каскаду 

ставків та без чіткої регуляції водокористування з підземних горизонтів 

безперечно є неможливим; 3) в екологічному відношенні р. Березань 

характеризується задовільними умовами, проте зростаючий рівень 

забруднення поверхневого стоку і значна акумуляція токсикантів у донних 

відкладах ставків можуть сягнути критичних меж, що загрожує стрімким 

погіршенням якості поверхневих та підземних вод у межах річкового 

басейну; 4) водогосподарчий потенціал річки, русло якої глибоко врізане в 

товщі неогенових вапняків, є реально перспективним лише в межах лівої 

(східної) гілки витоків, сформованих у глинах меотісу, маючи там і 

підтримку резервного водопостачанням через Південно-Бузьку 

зрошувальну систему.  

Перспективи подальших досліджень пов’язані з більш поглибленим 

вивченням питань нормалізації стану водотоку, який слугує ключовим 

елементом цілісного поверхнево-підземного комплексу місцевого 

водозабезпечення. 
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ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Окунєва Л.А., маг., Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф.  

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

safranov@ukr.net 

 

Основною причиною порушення сталого розвитку екосистем, 

деградації природно-ресурсного потенціалу планети, погіршення якості 

життя людей є необоротні зміни, які пов'язані з видобутком, переміщенням 

і перетворенням природних ресурсів, необхідних для отримання кінцевої 

продукції, та поверненням більшої їх частини у природне середовище в 

трансформованому вигляді – в якості відходів, під якими частіше всього 

розуміють «щось, що не підлягає подальшому використанню в місці його 

утворення, те, від чого необхідно або повинно позбавлятися» [1]. 

Україна має потужну гірничорудну промисловість і займає сьоме місце 

у світі за обсягами виробництва мінеральної сировини, тому проблема 

утилізації відходів для неї має першорядне значення. З українських надр 

щорічно видобувається більше 2 млрд. т гірської маси, 60 – 70 % якої 

складується у відвали. Однак рівень використання відходів виробництва 

сягає лише 12 – 15 %, в той час як в передових країнах світу він досягає        

80 % [2].  

Згідно «Кодексу України про надра» (1994 р.), техногенні родовища 

корисних копалин – це місця, де накопичилися відходи видобутку, 

збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають 

промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок 

втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки 

мінеральної сировини. 

На території України техногенні родовища утворені внаслідок 

діяльності кольорової металургії, чорної металургії, хімічної 

промисловості, оборонної промисловості, енергетичної промисловості та ін. 

На багатьох гірничодобувних підприємствах, тих, що забезпечують 

мінеральною сировиною чорну і кольорову металургію України, виникла 

проблема з розвіданими запасами. Резерв запасів багатьох видів корисних 

копалини на експлуатованих родовищах недостатній для забезпечення 

повної проектної потужності. Стан сировинних баз багатьох найважливіших 

гірничодобувних регіонів і підприємств, що діють, різко погіршав у зв'язку 

з виснаженням запасів, зниженням їх якісних і економічних характеристик 

ускладненням умов відробітку в результаті тривалої та інтенсивної 

експлуатації раніше освоєних родовищ. Основною причиною ситуації, що 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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створилася, можна назвати зниження фінансування геологорозвідувальних 

робіт для освоєння нових родовищ необхідної мінеральної сировини. 

Проблема нехватки мінеральної сировини робить актуальним пошук 

додаткових або альтернативних джерел. Одним з перспективних напрямів у 

вирішенні цієї задачі є залучення до розробки техногенних родовищ. Для 

ефективного і комплексного використання техногенних родовищ необхідно 

класифікувати як відходи, так і самі родовища.  

Техногенні родовища, з одного боку, представляють «загрозу» для 

екологічного стану довкілля, але з іншого дають «сприятливу можливість» 

для подальшого їх використання. Всі відходи промисловості і міського 

господарства можна розділити на дві групи: мінеральні (неорганічні) і 

органічні. Найбільше значення для виробництва будівельних матеріалів 

мають мінеральні продукти, які складають більшу частину всіх відходів, 

вироблених видобувними і переробними галузями промисловості [3].  

Збиток, який наноситься стану довкілля внаслідок генерації і 

накопичення твердих відходів, виражається у: 

– невиправдано високому вилученні непоновлених природних ресурсів, 

обумовлюючим дефіцитність і, як наслідок, зріст вартості останніх, що 

призведе до зростанню витрат та падінню ефективності суспільного 

виробництва; 

– забрудненні усіх компонентів навколишнього природного середовища   

шкідливими речовинами, яке потребує, в свою чергу, виділення значних 

коштів на ліквідацію негативних наслідків; 

– виводу з господарського обігу значних площ, що призводить до 

виникнення додаткових суспільних витрат, пов’язаних з освоєнням нових 

продуктивних територій. 

Наряду з аналізом екологічної складової проблеми твердих відходів, 

все більш актуальними в останній час стають питання, які стосуються 

оцінки ресурсного потенціалу техногенних ресурсів, про економічну 

цінність яких ще на рубежі ХХ століття казав Д.І. Менделєєв, вказуючи на 

те, що «в хімії нема відходів, а є невикористана сировина» [1]. 

Для України, в промисловості якої висока частка відходоємких 

виробництв, а населення, існуюче протягом десятиліть в умовах 

«тотального дефіциту», сьогодні проявляє надмірну споживчу активність, 

проблема утворення і накопичення промислових твердих відходів (ПТВ) та 

побутових відходів, безперечно, повинна розглядатися як одна з 

пріоритетних проблем національної безпеки. За оцінками експертів, в 

індустріальному секторі української економіки щорічно генеруються 

близько 700 млн. т твердих відходів, в комунально-побутовій сфері – до       

15 млн. т, а кількість твердих відходів, накопичених у країні, приближується 

до 30 млрд. т. Показники утворення та накопичення ПТВ в Україні на 

порядок вище, ніж в іншій європейській країні (на 1 км2 території держави 

приходиться більше 2,6 тис. т твердих токсичних відходів). 
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Ефективність розробки ПТВ в 5 – 15 разів дешевше з високим рівнем 

рентабельності у порівнянні з природними родовищами. Дослідженнями 

останніх років країнах з розвиненою економікою (США, Японії, Канаді, 

Великобританії, Франції, Німеччині та ін.) доказана можливість 

ефективного використання відходів для отримання чорних, кольорових, 

рідкісних, рідкоземельних металів і нерудної мінеральної сировини. 

Пошуково-прогнозні роботи українського підприємства «Геопрогноз» 

показують, що навіть за рахунок розробки невеликої частини вітчизняних 

техногенних родовищ (біля  10 %) Україна може задовольнити свої потреби 

в Sc, Ga, Y, Ta, Nb, Hg, Cs на сотні та десятки років, а в Pb, Zn, Cu, V, Zr, Au, 

Ag, Li – на 10 – 25 % щороку. 

Наприклад, залучення до переробки ПТВ Мазурівського родовища 

(Центральний Донбас) забезпечує: скорочення витрат на пошуки нових і 

розвідку експлуатованих родовищ; збереження в надрах мінеральних 

ресурсів, що виснажуються, оскільки запасів корисних компонентів, що 

накопичилися у відходах гірничозбагачувальних комбінатів, достатньо, щоб 

задовольнити потреби на багато десятиліть вперед; підвищення 

продуктивності праці за рахунок рентабельної переробки вже видобутої 

сировини; поліпшення умов праці, оскільки ПТВ розташовані на поверхні 

Землі на відміну від все більш глибокозалягаючих звичайних родовищ 

корисних копалин; виробництво дешевих будматеріалів, мінеральних 

добавок для поліпшення ґрунтів, добрив для сільського господарства тощо; 

звільнення займаних ПТВ земель та їх рекультивацію і ліквідацію джерел 

забруднення довкілля.   

На довгострокову перспективу національними пріоритетами в сфері 

розв’язання складних і гострих природно-ресурсних, еколого-економічних 

та еколого-соціальних проблем повинні бути такі: досягнення безпечного 

для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища; 

підвищення рівня громадської свідомості з питань охорони навколишнього 

природного середовища; поліпшення екологічної ситуації та підвищення 

рівня екологічної безпеки;  удосконалення системи інтегрованого 

екологічного управління шляхом включення екологічної складової до 

програм розвитку секторів економіки; поліпшення регіональної екологічної 

політики, зменшення негативного впливу процесів урбанізації на 

навколишнє природне середовище; припинення втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, розвиток 

заповідної справи; забезпечення екологічно збалансованого використання 

природних ресурсів.  
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В останні 18 – 20 тис. років на місці Чорного моря існувало майже 

прісне Новоевксинське озеро-море, і лише 6 – 8 тис. років тому воно 

поєдналося із Середземним морем через протоку Босфор. У ході 

новоевксинської трансгресії поверхня приморської рівнини була вкрита 

морем, де  накопичувався осадовий матеріал з  органічними  залишками. У 

першій половині трансгресії сформувалася нерозчленована центральна 

частина шельфу з абразійним рельєфом, пізніше перекрита тонким 

покривом морських відкладів голоцену. У другій половині трансгресії 

відбулося її прискорення, внаслідок чого утворився зовнішній абразійний 

уступ сучасної прибережної частини шельфу.  

До кінця новоевксинської епохи рівень моря піднявся до відмітки 30 м. 

Подальший підйом рівня в ранньому голоцені призвів до затоплення 

приморської рівнини і формування прибережної частини шельфу. Процеси 

абразії та акумуляції лише в незначній мірі змінили поверхню рівнини, тому 

сучасний рельєф прибережної частини шельфу фактично є реліктовим 

акумулятивно-ерозійним рельєфом, успадкованим від 

пізньоплейстоцінового субаерального етапу [1]. 

Узбережжя Чорного моря відрізняється сприятливими природними 

умовами і ландшафтним різноманіттям. Існуюче географічне положення і 

теплий клімат сприяли їхньому активному освоєнню та заселенню від 

античних часів до наших днів. Досі можна знайти сліди проникнення 

стародавніх цивілізацій у прибережні райони у вигляді руїн старогрецьких 

храмів і генуезьких фортець. До третього тисячоліття нашої ери узбережжя 

Чорного моря зазнало сильного антропогенного впливу. Це стосується 

прибережних районів біля найбільш густонаселених районів поблизу 

великих портів Бургас, Варна, Констанца, Одеса, Миколаїв, Севастопіль, 

Новоросійськ, Сочі, Сухумі, Батумі, Самсун, Синоп, Трабзон, а також 

судноплавний Босфор і Керченська протока. 

mailto:Radyga00322@gmail.com
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Основною проблемою Чорного моря є створення теорії 

функціонування екосистем, що поєднує закономірності взаємодії живої 

матерії та біокосних компонентів середовища. Донні відклади служать 

місцем акумуляції біокосної речовини з водної товщі. У верхньому шарі 

донних відкладів протікають процеси зміни речовини, причому частина 

його знову надходить у воду, тобто йде зворотний потік речовини та 

запасеної енергії з донних відкладів у водну товщу. Крім того, у верхньому 

шарі донних відкладів змінюються форми хімічних сполук, оскільки 

утворюються нові мінеральні форми (діагенезтичні мінерали). Тут виникає 

особлива біокосна речовина, відбувається взаємодія її живої та відсталої 

компонент. 

Розподіл донних відкладів в Одеській затокі та прилеглих акваторіях 

наведений на рис. 1.  

1 – глинисті. 2 – дрібно-алевритові; 3 – черепашники, вапняки. 4 – черепашникові;             

5 – ооліто-черепашникові; 6 – галька; 7 – межі літологічних різновидів усередині 

підрозділів; 8 – верхньопліоценові відклади; 9 – піски дрібно-середньозернисті. 

Рисунок 1 – Розподіл донних відкладів в Одеській затокі та прилеглих 

акваторіях (за О.Є. Фесюнов, 2000) 

 

 



121 
 

Поширення сучасних донних відкладів у Чорному морі відрізняється 

своєю складністю. Їх склад і походження залежать від районів походження, 

гідродинамічної та літодинамічної активності в зоні контакту моря, а також 

від морфології рельєфу дна (рис. 2). 
 

1 – теригенні  відклади, 2 – піщані відклади, 3 – піщано-галькові відклади,  

4 – ракоподібні, 5 – кокколітові мули, 6 – піщано-мулисті відклади, 

7 – теригенно-кокколітові  мули 

Рисунок 2 – Сучасні донні відклади Чорного моря 

 

Седиментація контролюється спадковим характером рельєфо 

утворювальних  процесів, що протікали у Чорному  морі протягом голоцену. 

На формування наносів також впливають твердий річковий стік, процеси  

абразії, живлення зі схилів, а також процеси седиментації біогенної та 

хемогенної речовин. Хвильова дія, течії і гравітаційні процеси визначають 

особливості перерозподілу донних відкладів, їх зональність та існування в 

прибережній зоні, що піддається хвильовому впливу, грубозернистої 

речовини, а також дрібнозернистої речовини.  

На зовнішньому краю шельфу і у верхній частині материкового схилу 

переважно розвинені мулисті і глинисті низько карбонатні відклади. 

Відклади материкового схилу (як і більшої частини глибоководного басейну 

Чорного моря) представлені глинисто-вапняними утвореннями. 

Континентальний схил являє собою транзитну зону потоків наносів, що 

надходить у вигляді уламків з річок і продуктів абразії, а також відкладів, 

які переносяться мутними потоками. Континентальний схил вкритий 

ущільненими глинистими відкладами (фракції 0,001 – 0,01 мм). В окремих 

місцях на більш крутих частинах схилу зустрічалися залишки фауни 

молюсків, наприклад раковини Dreissena rostriformis. На ділянках з пологим 

схилом вони перекриті голоценовими і сучасними  відкладами [2] 
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Однією з найактуальніших екологічних проблем сьогодні є проблема 

поводження з відходами, забруднення довкілля промисловими відходами, 

особливо небезпечними. Щоб розв’язати проблему, потрібно на рівні 

держави мати працездатну законодавчу базу відносно налагодження питань 

формування, зберігання, утворення, транспортування, перероблення, 

утилізації та видалення відходів різного походження. Основними 

джерелами відходів продовжують залишатися підприємства 

гірничодобувної, хімічної та металургійної промисловості, 

машинобудування, паливно-енергетичного, будівельного і 

агропромислового комплексів. Основою діяльності у сфері поводження з 

відходами є інвентаризація промислових відходів – комплекс одноразових 

організаційно-технічних заходів щодо виявлення, опису і реєстрації 

відходів з урахуванням утворення, захоронення та їх видалення, перевірки 

переробки відходів і об'єктів.  

 Метою роботи є оцінювання та організація діяльності системи 

поводження з відходами на прикладі аграрного підприємства. 

Відповідно до конкретної ситуації і технічного процесу, який 

здійснюється підприємством, використовуються декілька методів кількісної 

оцінки утворення відходів, теоретичні методи, такі як, аналіз і синтез, 

обробка статистичних даних підприємства, а також сучасні методи 

(обчислювально-аналітичний, експериментальний, статичний метод). При 

розрахунку нормативів утворення відходів  підприємства було використано 

обчислювально-аналітичний метод, який базується на використанні 

затверджених технічних регламентів, методик і критеріїв матеріального 

балансу процесу для визначення залежності утворення відходів від різних 

технічних факторів.  
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Розрахунок нормативно допустимих обсягів утворення відходів 

відбувався за  формулами: 

 

                                       Qутв. від. = Нод. Q с,                                                 (1)                                                                  

                                      Qутв. від. = Нвир. пр. Q пр,                                          (2) 

                                                       

де Нод. –  норматив утворення  відходів  виробництва  на одиницю сировини,     

що переробляється; Qс – обсяг сировини, що переробляється; Нвир. пр. – 

норматив  утворення  відходів  виробництва  на  одиницю  продукції; Qпр – 

обсяг продукції, при виробництві якої утворюються відходи. 

Сьогодні в нашій країні відходи становлять 90 – 98 % від усіх 

природних ресурсів, що видобуваються, тобто промисловість працює 

переважно на виробництво відходів. Клас небезпеки високонебезпечних 

відходів визначають відповідно до основного стандарту, нормативного 

документу ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з 

промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я 

населення» [2].  

Під час процесів основного, допоміжного та обслуговуючого 

виробництв на підприємстві при здійсненні основного виробництва, а саме 

при зерновому виробництві, яке призначене для прийому, очищення, 

зберігання і відвантаження зернових та технічних культур утворюється 17 

видів відходів. Передбачений як валовий (збір відходів без розподілу на 

окремі складові частини), так і роздільний (роздільна або селективна 

система збору окремих складових  відходів)  збір  відходів. Узагальнену 

характеристику відходів, що утворюється на підприємстві, подано в табл. 1. 

 

Таблиця 1 –  Узагальнена характеристика відходів, що утворюється на 

підприємстві 
№ 

з/п 

Назва відходу Код 

відходу по 

ДК 005-96  

Клас 

небезпеки 

Місце 

розташування 

відходу 

Норматив 

утворення 

відходу, т/рік 

1. Злаки хлібні 

некондиційні 

0111.3.1.01 IV Відхід тимчасово 

накопичуються в 

закритих бункерах 

на ділянці 

зернового 

виробництва 

12,000 

2 Плоди та 
насіння олійні 

некондиційні 

0111.3.1.04 IV Тимчасово 
накопичуються в 

закритих бункерах 

на ділянці 

зернового 

виробництва 

 

1,200 
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Продовження табл. 1 
№ 

з/п 

Назва відходу Код 

відходу по 

ДК 005-96  

Клас 

небезпеки 

Місце 

розташування 

відходу 

Норматив 

утворення 

відходу, т/рік 

3 Пил 

оббивальний 

 

1561.2.9.02 IV Тимчасово 

накопичується в 

закритих бункерах 

на ділянці 

зернопереробного 

виробництва. 

4,000 

4 Солома 

колосових 
 

0111.2.9.01 IV Залишається на 

полях  як добриво. 

400,000 

5 Солома інша 

 

0111.2.9.02 IV Залишається на 

полях як добриво. 

 

490,000 

6 Матеріали 

пакувальні 

пластмасові 

 

7730.3.1.02 IV Накопичуються в 

спеціально 

відведеному 

приміщенні у 

закритому 

контейнері на 

бетонованому 
покритті 

0,081 

7 Масла та 

мастила 

моторні, 

трансмісійні 

нехлоровані 

зіпсовані  або 

відпрацьовані 

6000.2.8.09 II Тимчасово 

зберігаються на 

території 

підприємства  в 

закритій металевій 

ємності на 

бетонованому 

покритті. 

0,182 

8 Матеріали 
абразивні та 

вироби з них 

зіпсовані, 

забруднені або 

не 

ідентифіковані 

2910.1.0.12 IV Тимчасово 
накопичуються у 

закритій металевій 

ємності в 

майстерні на 

бетонованому 

покритті 

0,015 

9 Матеріали 

обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані 
чи забруднені 

(ганчір'я 

промаслене) 

7730.3.1.06 III Тимчасово 

накопичуються в 

герметично 

закритому 
металевому ящику 

на території 

гаражу на 

бетонованому 

покритті. 

0,060 
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Продовження табл. 1 
№ 

з/п 

Назва відходу Код 

відходу по 

ДК 005-96  

Клас 

небезпеки 

Місце 

розташування 

відходу 

Норматив 

утворення 

відходу, т/рік 

10 Матеріали 

фільтрувальні 

зіпсовані, 

відпрацьовані 
чи забруднені 

(автомобільні 

фільтри 

масляні, 

паливні, 

повітряні) 

7730.3.1.05 III Тимчасово 

накопичуються в 

герметично 

закритому 
металевому ящику 

на території 

гаражу на 

бетонованому 

покритті. 

0,010 

11 Батареї 

свинцеві 

зіпсовані або 

відпрацьовані 
(акумулятор) 

6000.2.9.04 II Тимчасово 

накопичуються в 

герметично 

закритій металевій 
ємності  в 

матеріальному 

складі на 

бетонованому 

покритті. 

0,060 

12 Шини, 

зіпсовані 

перед 

початком 

експлуатації, 
відпрацьовані, 

пошкоджені 

чи забруднені 

під час 

експлуатації 

6000.2.9.03 IV Тимчасово 

накопичуються на 

відкритому 

майданчику біля 

авто гаражу на 
бетонованому 

покритті 

0,067 

13 Відходи 

перевезень, не 

позначені 

іншим 

способом 
(промаслений 

пісок) 

6000.2.9.22 

 

III Тимчасово 

накопичується в 

герметично 

закритому 

металевому  
ящику на території 

гаражу, на 

бетонованому 

покритті 

0,050 
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Продовження табл. 1 
№ 

з/п 

Назва відходу Код 

відходу по 

ДК 005-96  

Клас 

небезпеки 

Місце 

розташування 

відходу 

Норматив 

утворення 

відходу, т/рік 

14 Тара металева 

використана, у 

т.ч. дрібна 

(банки 
консервні 

тощо), за 

винятком 

відходів тари, 

що 

утворилися 

під час 

перевезень 

(бочки з-під 

моторного 
масла) 

6000.2.9.22 IV Тимчасово 

накопичуються на 

спеціально 

відведеному 
бетонованому 

майданчику на 

господарчому 

подвір'ї 

підприємства. 

0,044 

15 Тара 

пластикова 

дрібна, 

використана 

7710.3.1.04 IV Тимчасово 

зберігається на 

території 

підприємства у 

закритому 

контейнері на 

бетонованому 

майданчику 

господарчого 
подвір’я. 

0,183 

16 Відходи 

комунальні 

(міські) 

змішані, у т.ч. 

сміття з урн 

7720.3.1.01 

 

IV Тимчасово 

накопичується у 

закритих 

контейнерах на 

бетонованому 

покритті на 

території 

підприємства. 

3,725 

17 Шлам 
септиків 

7720.3.1.02 III Тимчасово 
накопичується у 

закритій вигрібній 

ямі на 

господарчому 

подвір’ї. 

1,000 
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Рис. 1 демонструє морфологічний склад відходів за категоріями у 

відсотках. 

 

 
Рисунок 1 – Морфологічний склад відходів за категоріями,% 

 

Визначено склад та відсоток високонебезпечних відходів, які 

утворюються  на  підприємстві  (рис.  2).  Високонебезпечні  складаються   з 

таких відходів: батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані, масла та 

мастила моторні, трансмісійні нехлоровані зіпсовані або відпрацьовані. 

 

 
Рисунок 2 – Відходи агарного підприємства за класами небезпеки 

 

Визначено, що на підприємстві упродовж 2021 р. утворилось 912,677  т 

відходів II – ІV класів небезпеки. Відходи ІI класу небезпеки склали 0,242 т; 

ІІІ класу – 1,120 т; IV класу – 911,315 т. На діаграмі (рис. 2) можна побачити, 

що більша частина відходів – це відходи четвертого класу небезпеки. Такі 

відходи є малонебезпечними, тому підлягають захороненню на полях, в 

якості добрив і передачі спеціалізованому підприємству на утилізацію. 

 

Перелік посилань 

1. Державний класифікатор ДК: 005-96 «Класифікатор відходів». URL: 

http://plast.vn.ua/DK005-96.html (дата звернення: 09.09.2022). 

http://plast.vn.ua/DK005-96.html
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2. Гігієнічні вимоги до поводження з промисловими відходами та 

визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення ДСанПіН 

2.2.7.029-99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0029588-

99#Text (дата звернення: 09.09.2022). 

 

ПРОГНОСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ РОЗМІРІВ МАКСИМАЛЬНОГО 

СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ РІЧОК БАСЕЙНУ  

Р. ПРИП’ЯТЬ 

 

Сіваєв Д.В.,  асп., Шакірзанова Ж.Р., д.геогр.н., проф.  

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

sivaevxxx1d@gmail.com  

 

Актуальність. Згідно вимог Паводкової Директиви 2007/60/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради ЄС (ВПД ЄС) від 23 жовтня 2007 р. про 

оцінку та управління ризиками, пов’язаними з повенями, актуальним є 

прогнозування щорічних гідрологічних ризиків при проходженні, у т.ч.  

весняних повеней на річках, і планування заходів захисту в зонах 

затоплення при просторовому моніторингу стану водних об'єктів в цей 

період [1]. Дана робота виконується відповідно до положень паводкової 

Директиви, яка спрямована на запобігання, захист і зменшення негативного 

впливу повеней на навколишнє середовище. 

Всебічне використання водних ресурсів, а також підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-

членами дає нові можливості та створює нові стандарти у різних сферах 

діяльності, у т.ч. й у сфері охорони довкілля. При цьому більшість країн-

членів ЄС впроваджує інтегрований підхід до управління водними 

ресурсами на басейновому принципі згідно положень Водної Рамкової 

Директиви (Директива 2000/60/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 23 

жовтня 2000 р.) про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 

водної політики (надалі ВРД ЄС) [2]. Україна взяла на себе зобов’язання 

адаптувати своє законодавство та слідувати принципам, викладеним 

директивами ЄС (Закон № 1629-IV від 18.03.2004 р. «Про державну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу»), а саме управління водними ресурсами та питань якості води. 

Об’єктом дослідження є суббасейн р. Прип’ять та інші праві 

притоки суббасейна Середнього Дніпра, які характеризуються 

проходженням весняних водопіль на річках і частим затопленням 

промислових територій та населених пунктів.  

Відповідно картосхеми гідрографічного районування території 

України V район басейну Дніпра включає 5 суббасейнів: Верхнього Дніпра, 

Прип'яті, Десни, Середнього Дніпра і Нижнього Дніпра (рис.1). Суббасейни 

басейнів річок Прип’яті та Десни виділені за розмірами їх водозборів (великі 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0029588-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0029588-99#Text
mailto:sivaevxxx1d@gmail.com
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річки) і транскордонним положенням; Середнього Дніпра та Нижнього 

Дніпра – шляхом об’єднання в одну гідрографічну одиницю суббасейнового 

рівня басейнів малих і середніх річок, що впадають до головної річки 

відповідно на середній та нижній течії Дніпра. 

 

 
Рисунок 1 – Картосхема гідрографічного районування басейну Дніпра в 

рамках Водної Рамкової Директиви ЄС (ВРД 2000/60/ЄС) 

 

Метою даної роботи є використання методів автоматизації процесу 

щорічного гідрологічного моніторингу розмірів максимального стоку 

весняного водопілля на основі довгострокового його прогнозування і 

картографічного представлення інформації (з використанням комп’ютерних 

засобів).  

Результати досліджень. Найбільш пріоритетним напрямком у 

розвитку теоретичної і прикладної гідрології є застосування математичного 

моделювання гідрологічних процесів, що використовується для 

удосконалення традиційних методів гідрологічних розрахунків і прогнозів. 

Як методична база для довгострокового прогнозу характеристик 

весняного водопілля (шарів стоку та максимальних витрат води) на 

рівнинних річках використовуються регіональні залежності модульних 

коефіцієнтів шарів стоку чи максимальних витрат води від сумарних запасів 

води в сніговому покриві та весняних опадів, виражених відносно їх 

середньобагаторічних значень [3]. Такі залежності встановлюються для 

річок, по яких є багаторічні ряди гідрометеорологічних спостережень у 

вигляді: 

 

                                                 )( Xm kfk  .                                                       (1) 

 

Попередня оцінка типу розвитку весняних процесів і майбутньої 

водності водопілля здійснюється за допомогою методу дискримінантного 
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аналізу при врахуванні комплексу гідрометеорологічних чинників 

водопілля: 

  

                       mmxаxаxа  ...DF 2110 .                                     (2) 

 

До вектор-предиктора дискримінантної функції хі можуть бути 

включені такі чинники водопілля як сумарні запаси вологи на водозборі, що 

беруть участь у формуванні весняного водопілля, індекси зволоження 

грунтів і глибини їх промерзання та інші, виражені в модульних 

коефіцієнтах. 

За знаком дискримінантних рівнянь (більше або менше нуля) водопілля 

на річках можна диференціювати за типами водності – вищим, близьким або 

нижчим за норму [3].  

При встановленні за прогнозною методикою очікуваних модульних 

коефіцієнтів mk  (за регіональними рівняннями) визначаються самі 

величини шарів весняного стоку чи максимальних витрат води при 

визначенні середньобагаторічні величини шарів весняного стоку або 

максимальних витрат (модулів) води. 

Можливість територіального прогнозування зумовлена розрахунком  

середньобагаторічного шару стоку або максимального модуля весняного 

водопілля. При коротких часових гідрологічних рядах спостережень на 

річках або взагалі за їх відсутності середньобагаторічні величини шарів 

весняного стоку можуть визначатись при регіональних узагальненнях, а 

максимальних витрат води (у вигляді максимального модуля весняного 

водопілля) – за моделлю типових редкуційних гідрографів весняних 

водопіль (автор Є.Д. Гопченко). 

У роботі за математичною моделлю довгострокового прогнозу 

максимальних витрат води весняного водопілля при використанні 

комп’ютерного комплексу «Прип’ять» для попередньої прогностичної 

оцінки небезпек повеней здійснено випуск довгострокового прогнозу 

максимальних витрат води [3].  

Використання комп’ютерного комплексу «Прип’ять» дає змогу 

автоматизувати роботу з великим обсягом базових гідрометеорологічних 

даних; виконувати прогноз максимальних витрат води, дат початку і 

проходження максимальних рівнів води весняного водопілля для 

здійснення аналізу моніторингу за станом формування весняного водопілля 

поточного року.  

Картографічна форма прогностичного моніторингу величин при 

попередній прогностичній оцінці небезпек повеней. В гідрологічних 

прогнозах для наявного представлення будь-якої величини у просторовому 

розподілі будують карти розподілу цих величин по території [3]. Очікувані 

значення максимальних витрат води не можуть бути представлені у вигляді 
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карта-схем у зв’язку із залежністю не тільки максимальних витрат води, а й 

їх модулів від розмірів водозборів. У методі прогнозу гідрологічних 

характеристик весняного водопілля на річках пропонується оцінювати 

розміри очікуваного водопілля у кожному році на підставі картосхем, 

побудованих для відносних величин – модульних коефіцієнтів весняного 

водопілля, що особливо є корисним для невивчених у гідрологічному 

відношенні річок. Одночасно з картами прогнозних значень модульних 

коефіцієнтів весняного водопілля надається й карта-схема ймовірності 

перевищення прогнозних величин у багаторічному розрізі (Р %) у будь-якій 

частині території, незалежно від стану її гідрометеорологічної вивченості. 

Так, наприклад, при Р = 20 % водопілля буде спостерігатися один раз у 5 

років, при Р = 1 % – один раз у 100 років і т.д. Згідно вимог Повеневої 

Директиви ЄС [1] повинні бути встановлені характеристики максимального 

стоку при забезпеченості Р = 0,2 % один раз у 200 – 500 років, при                       

Р = 1 % – один раз у 100 років, а при Р = 10 % – один раз у 10 років [3].  

 За допомогою комп’ютерної програми «Surfer 12» [4] для прикладу 

було побудовано карто-схеми прогнозованих максимальних витрат води 

весняного водопілля у 2018 – 2019 рр. (у вигляді модульних коефіцієнтів). 

Формування весняного водопілля цього року відбувалося у вкрай 

складних умовах (рис. 2). Найвищим водопілля прогнозувалося в верхній 

течії р. Прип’ять і на заході басейну (при значеннях максимальних 

модульних коефіцієнтів qk = 0,75 – 0,9), в центральній частині території 

максимуми водопілля очікувалися на рівні норми ( qk = 0,5), а в південній і 

південно-східній частині вони прогнозувалися майже у два рази нижчими за 

норму ( qk = 0,5 – 0,25). 

 

 
Рисунок 2 – Розподіл по території басейну р. Прип’ять і правих приток 

Середнього Дніпра прогнозних значень максимальних модульних 

коефіцієнтів весняного водопілля 
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Карто-схеми ймовірності настання у багаторічному розрізі 

максимальних витрат води водопілля (рис. 3) відповідають значенням Р % 

5 – 10 і 20 – 40 % відповідно до формування високих водопіль у верхів’ях 

Прип’яті і Птичі, 30 – 50 % – для близьких до норми в центральній частині 

та 70 – 80 % – для максимумів, нижчих за норму в басейнах рр. Горинь, 

Случ, Тетерів, Ірша,  Ірпінь.  

 

 
Рисунок 3 – Розподіл по території басейну р. Прип’ять та правих приток 

Середнього Дніпра забезпеченості (Р %) прогнозних значень 

максимальних витрат води весняного водопілля 

 

Висновки. Таким чином, запропонована методика може бути 

використана для попередження про негативні наслідки при проходженні 

максимальних витрат води річок бассейну Прип’яті та правих приток 

Середнього Дніпра. Прогносичний моніторинг значень максимальних 

модульних коефіцієнтів весняного водопілля показав, що вони можуть бути 

з успіхом використані для подолання екологічних ризиків і загроз для 

довкілля в умовах надзвичайних ситуацій. 
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Вступ. Збільшення великої кількості осадів стічних вод в Україні є 

актуальною екологічною проблемою, яка вимагає вибору ефективної 

стратегії їх утилізації. Відповідно до цілей сталого розвитку, де пріоритетом 

є покращення навколишнього середовища і збереження природних ресурсів, 

ефективною буде стратегія управління відходами 3R (Reduction, Reuse, 

Recycling), відповідно до якої, відходи – доступні ресурси [1].  

Осад стічних вод (ОСВ) є цінним джерелом поживних і органічних 

речовин, які корисні для росту та розвитку рослин. Осади можна розглядати, 

як субстрат для удобрення та рекультивації ґрунту, оскільки вони є 

джерелом значних концентрацій поживних макро- і мікроелементів 

зокрема, азоту, фосфору, калію, що дає підстави розглядати цей матеріал як 

складник органо-мінеральних добрив різного складу та призначення для 

поліпшення якості ґрунту [2, 3]. Проте ОСВ мають тенденцію накопичувати 

й концентрувати важкі метали [4], органічні забруднення і фармацевтичні 

препарати [5]. Крім того, в осадах наявні патогенні мікроорганізми, такі як 

бактерії, віруси і життєздатні яйця гельмінтів [6], тому використання їх в 

сільськогосподарських цілях може бути обмеженим.  

Мета дослідження – експериментально отримати оптимальні 

рецептури сумішей на основі типових ОСВ за допомогою методу аеробного 

біокомпостування з додаванням найпоширенішої та економічної рослинної 

сировини (деревної тріски) і рециркуляційно активного біокомпосту.  

Експериментальна частина. Експеримент проводили протягом 60 

діб: в середину термостатованого апарату помістили 4 біореактори ємністю 

20 дм3, які щільно закриваються кришками. Початковий об’єм компостних 

сумішей у кожному біореакторі – 12 дм3, що становить 60 % від їх 

номінального об’єму.  

mailto:storoshchukulana@gmail.com
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Для лабораторного компостування було підготовлено чотири різних за 

складом сировинних суміші: три суміші (№ 1 – № 3) з різними об’ємними 

частками ОСВ і наповнювача (деревної тирси) та суміш № 4 – контрольна 

суміш з активного компосту. При плануванні складу сумішей № 1 – № 3 

виходили із рекомендації ДСТУ 8727:2017 (п. 8.6). Для виявлення впливу 

старих ОСВ на процес біокомпостування в одній із сумішей із 

співвідношенням «деревна щепа : ОСВ» = 1 : 1 (суміш № 3) половину об’єму 

осадів складали «свіжовідібрані» ОСВ, а іншу половину – «старі» ОСВ. Для 

рівності стартових умов при реалізації процесу біокомпостування в 

лабораторних умовах, початковий об’єм всіх сумішей перед початком 

компостування був однаковим і становив W0 = 12 дм3. 

Усі суміші були ретельно перемішані для гомогенізації їх структури та 

інтенсифікації процесу компостування. Розрахункові маси органічного 

вуглецю і азоту в чотирьох досліджуваних сумішах та розрахункові 

співвідношення C / N на початку процесу біокомпостування наведено у табл. 

1. 

 

Таблиця 1 – Розрахункові показники  співвідношення масового вмісту 

 вуглецю та азоту (C / N) в сировинній сумішах 

Номер 

суміші 

Маса вуглецю, г Маса азоту, г C / N 

суміші 

 
ОСВ 

деревна 

тирса 

активний 

компост 
разом ОСВ 

деревна 

тирса   

активний 

компост 
разом 

1 151,8 358,0 205,4 715,1 18,8 1,8 13,7 34,3 20,8 

2 202,4 238,6 273,9 714,9 25,1 1,2 18,3 44,6 16,0 

3 202,4 238,6 273,9 714,9 25,1 1,2 18,3 44,6 16,0 

4 0,0 0,0 821,6 821,6 0,0 0,0 54,8 54,8 15,0 

 

Результати дослідження. Зміна температури для компостів із 

чотирьох варіантів показала типовий процес компостування з трьома 

фазами: мезофільною, термофільною і фазою дозрівання.  

Мінімальна концентрація O2  у біокомпостних сумішах дещо 

зменшилася у перший тиждень. В подальшому, починаючи із 15 доби 

досліджень, концентрація кисню стабілізувалась і прийняла постійне 

значення.  

Максимальний вміст СО2 у першому біореакторі на рівні 6,7 % об. 

спостерігали у період з 1 по 5 добу досліджень. У першому біореакторі з 

найвищим вмістом деревної щепи максимальний вміст СО2 на рівні                

6,7 % об. спостерігали у період з 1 по 5 добу досліджень. У біореакторі № 2 

максимальний вміст СО2 на рівні 6,7 % об. спостерігали перших 3 доби. 

Починаючи з 15 доби спостерігали стабільні значення вмісту СО2 у всіх 

біореакторах в діапазоні 0,5 – 1,5 % об. CO2, % об. 

Вміст NH3 в середині біореакторів зріс: у біореакторах № 2 і № 1 на 7-

ий та 9-ий день компостування відповідно та досягли максимуму на 15-ий 
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день. Збільшення вмісту NH3 показало, що відбувся розпад органічних 

сполук азоту на початковій стадії компостування. Після досягнення 

максимуму весь вміст NH3 почав зменшуватися. В біореакторах № 3 і № 4 

вмісту NH3 не фіксували. 

Загальний вигляд компостуючих сумішей на 60-й день дослідження 

представлений на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд компостуючих сумішей на 60-й день 

дослідження 

 

Висновки: 1) зростання кількості осадів та строгіше законодавче 

регулювання питань з їх розміщення і захоронення викликають потребу у 

розробці нових технологій для забезпечення ефективної їх переробки, які 

будуть економічно виправдані та екологічно чистими методами утилізації;           

2)  технологія компостування дозволяє переробляти поживні та органічні 

речовини в органо-мінеральні добрива і сприяє закриттю циклу поводження 

з відходами, що є важливою частиною циркулярної економіки;                           

3)  результати дослідження процесу аеробного біокомпостування 

органовмісних сумішей у лабораторних умовах довели перспективність 

використання ОСВ у складі сировинної композиції. 
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Сумська область за обсягами викидів забруднюючих речовин (ЗР) в 

атмосферне повітря входить в останні роки до десятки найчистіших 

областей України [1]. Якщо розглядати рівень забруднення атмосфери в 

обласному центрі м. Суми, то за даними Національної доповіді [2] у 2020 р. 

місто посіло 17 місце за значенням індексу забруднення атмосфери (ІЗА) 

серед 39 міст країни, що розглядалися. 

За видами економічної діяльності серед стаціонарних джерел в області 

більшість викидів ЗР складають екологічно небезпечні виробництва таких 

галузей: 1) добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 2) переробна 

промисловість; 3) постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого 

повітря; 4) водопостачання, каналізація, поводження з відходами (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Обсяги викидів ЗР в атмосферне повітря Сумської області  

за видами економічної діяльності [1] 
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Для оцінки техногенного впливу на атмосферне повітря був 

застосований модуль техногенного навантаження на повітряний басейн 

(МПБ), який визначається як обсяг викидів ЗР (тис. т) за 1 рік, віднесений до 

площі адміністративного району або області. Раніше нами було виконано 

подібну оцінку для північних регіонів України, в т. ч. і Сумської області за 

2015 – 2019 рр. [3]. В даній роботі приведені доповнені результати оцінки 

для області за 2014 – 2020 рр. (рис. 2). На жаль, інформація за 2021 р. у 

зв’язку з військовим станом у країні відсутня на даний час. 

 

 
Рисунок 2 – Динаміка зміни МПБ на повітряний басейн Сумської області  

у 2014 – 2020 рр. 

 

Аналіз рис. 2 показує, що за період дослідження загальний рівень 

техногенного навантаження на повітряний басейн регіону коливався у 

незначних межах. Мінімум відзначено у 2015 р., що було обумовлено, в 

першу чергу, суттєвим зменшенням викидів від стаціонарних джерел. 

Також, переважним джерелом забруднення атмосферного повітря в області 

є пересувні джерела. Навантаження від цієї групи джерел перевищує 

відповідні показники для стаціонарних джерел більше, ніж в 2 рази. 

Максимум викидів від стаціонарних джерел відзначено у 2014 р., а від 

пересувних – в останні роки (2018 – 2020 рр.). 

Спроба прогнозування техногенного впливу на повітряний басейн на 

основі наявних даних показала можливість його збільшення у майбутні 5 

років (рис. 3). Проте отримані результати є досить приблизними. І це 

спричинено, в першу чергу, військовими діями на території України. 

У березні 2022 р. внаслідок військової агресії Російської Федерації протягом 

двох ночей наносились авіаудари по території та об’єктам 

нафтогазовидобувних комплексів Сумської області. Внаслідок цього 
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відбулося горіння ємностей з нафтою і нафтопродуктами. В результаті до 

атмосферного повітря надходили продукти горіння. За даними Державної 

екологічної    інспекції   у    Сумській    області збиток, завданий   довкіллю, 

перевищив 140 млн. грн. [4]. Ракетні обстріли подовжуються і сьогодні. 

Тому зазначені розміри збитків – це лише незначна частина у загальній сумі, 

яку необхідно визначити. 

  

 
Рисунок  3 – Прогноз техногенного навантаження на повітряний басейн 

Сумської області 

 

У квітні 2022 р. було затверджено Методику розрахунку 

неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин 

в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або 

під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди [5], яка 

дозволяє розрахувати як обсяг викидів, так і шкоду, заподіяну внаслідок 

надзвичайних ситуацій військового характеру. 
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
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Дефіцит місць захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), а також 

відсутність належної інфраструктури для сортування, утилізації та їх 

видалення викликає гостру необхідність в упорядкуванні процесу 

поводження з ними, як на державному, так і на місцевому рівнях. Зростання 

обсягів відходів призводить до щорічного збільшення площ полігонів ТПВ 

як санкціонованих, так і несанкціонованих. Хоча законодавством України 

встановлено заборону на захоронення відходів без попереднього сортування 

і оброблення, фактично менше 10 % полігонів забезпечено сортувальними 

лініями. Заборона поширюється також і на експлуатацію сміттєзвалищ без 

належних засобів захисту навколишнього середовища, а саме: 

протифільтраційного екрану, системи збирання та утилізації біогазу, 

системи відведення і утилізації рідкої фази – фільтрату, та ін. Але майже всі 

полігони, які експлуатуються, не відповідають нормам екологічної безпеки.  

Згідно з даними Держстату України щорічно утворюється орієнтовано 

53 млн. м3 побутових відходів, що становить близько 12 млн. т. Не менше 

90 % вивозяться на місцеві полігони і сміттєзвалища. Захоронення відходів 

на необладнаних і частково обладнаних полігонах впливає на екосистему 

тих територій, на яких це відбувається. Звичайно, негативний вплив 

відображається безпосередньо на здоров’ї людей [1].   

Поряд із проблемами забруднення довкілля актуальними є питання 

оцінки ресурсного потенціалу ТПВ. Зокрема, це стосується вкрай 

нераціонального використання побутових відходів як джерела вторинної 

сировини. Світова практика показує, що у разі роздільного збирання 

відходів із загальної їх кількості можна вилучити до 70 – 80 % корисних 

ресурсів, а за відсутності сортування – не більше 15 %. 

Проблема щодо поводження з ТПВ існує і в м. Кременчук. Полігон 

розташовано на відстані 1 км від житлової зони. Щорічно автотранспортом 

комунального підприємства на міський полігон ТПВ завозиться більше    

450 тис. м3 відходів. Обсяги відходів постійно зростають. У поточному році, 

у зв’язку із воєнними діями і, як наслідок, внутрішнім переміщенням осіб, 

http://deisumy.gov.ua/?p=4365
https://ips.ligazakon.net/document/
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очікується збільшення захоронених відходів щонайменше на 10 %. Наявний 

полігон ТПВ перевантажений, потребує негайної реконструкції та відкриття 

нових карт захоронення відходів, рекультивацію діючих карт. У разі 

подальшої експлуатації полігону без проведення будівельних робіт з 

реконструкції, екологічна ситуація в певній частині регіону може значно 

погіршитись [2].   

У зв’язку із відсутністю сортувальної лінії втрачається значний 

потенціал щодо вилучення ресурсоцінних компонентів. За даними 

попередніх досліджень  придатними для сортування є не менше 500 тис. м3 

відходів на рік [3]. Обсяги ТПВ, придатні для сортування, зазначено у табл. 

1.  

 

Таблиця 1 – Розрахункові об’єми вилучення ресурсоцінних компонентів 

№ Показник 
Од. 

виміру 

Запланований обсяг ТПВ, що 

підлягають захороненню на 

полігоні 

 Загальний об’єм ТПВ   м3 500 000,00 

  з них: %  

1. папір 9,35 46 750,00 

2. ПЕТ пляшки 2,42 12 100,00  

3. 
полімерні відходи (ПВХ, 

плівка) 
16,48 82 400,00 

4. чорний метал 1,46 7 300,00 

5. кольоровий метал 0,19 950,00 

6. склобій 8,76 43 800,00 

 Всього м3 193 300,00 

 

Тобто, не менше 30 % від загального обсягу ТПВ можливо вилучати за 

наявності сортувальної лінії. В свою чергу, вилучення ресурсоцінних 

компонентів вплине як на санітарно-екологічну безпеку, так і на економіку 

підприємства, яке є платником екологічного податку та оплачує його на весь 

обсяг захоронення відходів. Наслідки захоронення пластикових відходів 

завдає найбільшої шкоди для екології та здоров’я людини.  

Уваги потребують також небезпечні відходи, які можуть бути у складі 

побутового сміття. За відсутності належної інфраструктури для сортування 

відходів існує велика вірогідність потрапляння їх на полігон ТПВ. Окрім 

того, небезпечні відходи можуть бути і у складі відходів руйнації, які також 

потрапляють на полігони ТПВ після розбирання наслідків надзвичайних 

ситуацій. Поводження з цими відходами теж потребує особливої уваги. 

Навіть за умови наявності сортувальної лінії такі відходи не можуть бути 

ретельно відсортовані. Адже звичайні сортувальні лінії призначені лише для 

побутового, а не крупногабаритного сміття.    

Оцінивши ситуацію, яка склалась на міському полігоні ТПВ                      

м. Кременчук, нами запропоновано визначити три першочергові цілі та 
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завдання для розв’язання проблеми захоронення ТПВ: 1) облаштувати 

спостережні свердловини і постійно проводити спостереження за рівневим 

режимом, хімічним складом та мікробним забрудненням підземних вод;       

2) зняти навантаження на існуючий полігон ТПВ і збільшити термін його 

корисного використання шляхом відкриття нових карт для захоронення 

відходів та рекультивації діючих карт; 3) скоротити темпи завантаження 

полігону шляхом запровадження системи сортування відходів 

механізованими засобами.  

Полігон ТПВ м. Кременчук знаходиться в межах міста і до найближчих 

житлових будинків приватного сектору відстань всього 1 км. На території 

майже кожного домоволодіння є колодязь, вода з якого використовується 

для питних потреб жителів. За якістю підземних вод у колодязях 

щоквартально спостерігає комунальне підприємство, що обслуговує 

полігон. Моніторинг здійснюється за такими показниками: нітрити, нітрати, 

сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо, мідь, свинець, нікель, кадмій. 

Опрацювавши результати досліджень за останні 10 років, були зафіксовані 

перевищення нормативних показників переважно за нітратами і сухим 

залишком. Були і поодинокі випадки перевищення ГДК за важкими 

металами. Але за останні роки функціонування полігону ТПВ 

прослідковується тенденція до покращення якості підземних вод. Не 

зважаючи на це, стабільним залишається значна кількість нітратів, яка іноді 

перевищує нормативні показники у 3 рази.  

За таких обставин ми пропонуємо забезпечити підведення і 

підключення до централізованої мережі водопостачання весь приватний 

сектор, який розташовано поблизу полігону ТПВ. До моменту реалізації 

всіх вищезгаданих заходів зі зменшення негативного впливу полігону ТПВ 

на довкілля заборонити використовувати воду із питних колодязів для 

питних потреб людей та тварин.   

Одночасно, з метою поглибленого аналізу стану підземних вод нами 

запропоновано розширити перелік показників, за якими проводяться 

лабораторні дослідження. Включити у перелік нафтопродукти, марганець, 

фенол.  
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На сьогодні проблема забруднення атмосферного повітря постала особливо 

гостро. В результаті діяльності промислових підприємств постійно зростає 

кількість викидів з різноманітними домішками в атмосферне повітря. 

Атмосферу забруднюють практично всі види сучасного транспорту, 

кількість якого у світі постійно збільшується. Якщо у 1900 р. на планеті 

нараховувалось близько 6 тис. автомобілів, то до 2000 р. чисельність світового 

автопарку досягла 500 млн. одиниць. Майже всі складові вихлопних газів 

автомобілів шкідливі для довкілля, зокрема людини, а оксиди азоту до того ж 

беруть активну участь у створенні фотохімічного смогу. Токсичність 

відпрацьованих газів бензинових двигунів обумовлюється, головним чином, 

вмістом оксиду вуглецю і діоксиду азоту, а дизельних двигунів – діоксидом 

азоту та сажі. Крім того, деякі види палива містять сірку, що зумовлює наявність 

у вихлопних газах діоксиду сірки. Газ краще за бензин змішується з повітрям, 

тому він повніше згоряє в двигунах, при цьому менше шкідливих речовин 

виділяється в атмосферне повітря [1]. 

Однією з гострих проблем сьогодення є екологічний стан атмосферного 

повітря українських міст, зокрема м. Полтава. За оцінками експертів 

Міжнародного форуму «Довкілля для Європи» м. Полтава визнано як самий 

екологічно чистий обласний центр України, зокрема за станом атмосферного 

повітря. 

Метою роботи є розроблення моделі екологізації муніципального 

транспорту м. Полтава, що включає комплекс заходів, спрямованих на 

зменшення хімічного забруднення атмосфери міського середовища. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання: 

– аналіз сучасного екологічного стану атмосферного повітря м. Полтава; 

– встановлення джерел забруднення атмосферного повітря м. Полтава; 

– аналіз шляхів зменшення автомобільних викидів шляхом застосування 

альтернативних видів палив; 

– проаналізувати та дослідити технології отримання водню та водневого 

палива; 

– проаналізувати і оцінити потенційні небезпеки компонентам довкілля при 

https://kitaygorodska-gromada.gov.ua/news/1549272314/
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використанні водневого палива; 

– розробити технологічну схему одержання водневого палива. 

Об’єктом дослідження є екологічний стан атмосферного повітря                   

м. Полтава. Предметом дослідження є зменшення антропогенного 

навантаження на атмосферу м. Полтава шляхом екологізації муніципального 

транспорту. 

Минуло 18 років, які змінили ситуацію: на сьогодні в атмосферне повітря 

Полтави потрапляє 216 забруднюючих речовин – це 20 – 23 кг на людину за рік. 

І це лише 15 % загального обсягу викидів, а 85 % викидів забруднюючих 

речовин надходить в атмосферу міста від автомобільного транспорту, серед 

якого суттєвий внесок дає муніципальний транспорт. 

За останніми даними соціологічного опитування полтавчани підтримують 

ініціативу створення екологічно чистого міста. 

Тому питання розроблення та впровадження технологій екологізації 

муніципального транспорту міста – це перший крок до створення Полтави як 

екологічного еталону України. 

Із подальшим загостренням глобальної екологічної кризи у ХХ столітті 

актуальним питанням є пошук нових шляхів для її вирішення, що призвело до 

переходу людства до впровадження концепцій сталого розвитку. Одним із 

напрямів реалізації стратегії є й перехід до сучасної безвуглецевої європейської 

економіки. 

Використання альтернативного палива на основі водню значно покращить 

стан атмосферного повітря, сприяючи зменшенню шкідливого впливу на 

здоров’я людини. Як відомо, основна характеристика, що робить водень 

привабливою альтернативою традиційному паливу, – це його здатність горіти 

(точніше – окислюватися з виділенням енергії) без утворення СО2. Теоретично 

ним можна замінити усе інше паливо, яке людство сьогодні спалює для 

отримання енергії. Наявні технології дозволяють виробляти водень без викидів 

СО2, використовуючи лише воду й електрику. Друга важлива характеристика:  

у формі водню енергію можна зберігати довше, ніж в акумуляторах. За потреби, 

ця енергія може бути знову перетворена в електрику, або ж спалена у формі газу 

замість викопного палива [2]. 

Враховуючи курс на реалізацію принципів стратегії сталого розвитку, 

підтримуючи шлях до Європейської водневої екосистеми і Енергетичну 

стратегію України, розглянута перспектива використання водню як важливого 

альтернативного джерела енергії для зменшення забруднення повітря в містах, 

зменшення залежності від викопного палива та усунення викидів вуглекислого 

газу від автівок. Використання відновлюваного водневого палива – це вигідне 

рішення для громадського транспорту, що дає можливість проїжджати великі 

відстані (у порівнянні із електричними автобусами), при цьому в атмосферу не 

надходять вихлопні гази і створюється лише незначний шум. Водень у 

транспорті перебуває на початковій фазі комерціалізації у всьому світі та 

демонструє значний потенціал для декарбонізації транспортного сектору. 

https://ecoclubrivne.org/hydrogen_energy/
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Тож в роботі пропонується оновлення муніципального транспорту і 

переведення його на водневе паливо. В результаті це стане однією із складових 

концепції розвитку м. Полтава як «зеленого еталону», підвищить рекреаційну 

цінність і туристичну привабливість міста. Ринок водневої енергетики, 

його перспективи і зацікавлених сторін визначає ланцюг постачання водню, 

який включає виробництво, постачання, використання та підтримку водневої 

економіки і використання у громадському транспорті. 

Значна кількість громадського транспорту сьогодні працює на дизпаливі 

або бензині, витрачаючи при цьому значні кількості вуглецевого палива і 

електроенергії. Наприклад, в Полтаві майже 300 одиниць муніципальних 

автобусів, які витрачають майже 2 млн. л палива на рік при сумарному пробігу 

12000000 км, здійснюючи суттєвий негативний вплив на довкілля.  

Розвиток ринку водневої енергетики стимулюється зацікавленістю влади, 

наявністю зацікавленого бізнесу на місцевому ринку водню, розвитком 

технологічних можливостей виробництва зеленого водню і впливовістю 

Енергетичної стратегії України, згідно з якою частка енергії з відновлюваних 

джерел, що використовується транспортом, повинна зрости до 20 % до 2025 р. 

A Bank of America оцінив, що до 2050 р. річний обсяг глобальних 

інвестицій в водневу інфраструктуру – 11 трлн. доларів. Експертами зазначено, 

що водень задовільнить до 24 % потреб в енергоресурсах вже до 2050 р. 

Наразі «чиста» революція повільно відбувається в європейському 

громадському транспорті. Але ця тенденція, безсумнівно, посилиться 

найближчим часом, так як втілюються нові проекти, які намагаються 

впровадити водневі транспортні засоби, для досягнення в Європі нульових 

викидів в атмосферу від автомобільного транспорту. 

В Європейському Союзі вже розпочато кілька великих проектів, що 

сприяють прийняттю водню як транспортного палива шляхом створення і 

застосування національної мережі. Флагманські проекти по всій Європі: 

Німеччина, Франція, Данія, Великобританія, Норвегія, Швеція. 

У березні 2021 р. було представлено проєкт Дорожньої карти для 

виробництва та використання водню і в Україні. Наразі у Міністерстві 

енергетики за підтримки міжнародних партнерів розробляють Водневу 

стратегію України. В українських містах запущені електромобілі, проте 

використання водневих двигунів мають свої переваги. 

Отже, ідея роботи полягає у розробленні моделі екологізації 

муніципального транспорту міста, що включає комплекс заходів, спрямованих 

на зменшення хімічного забруднення атмосфери міського середовища. 

Запропонована модель може бути реалізована у будь-якому місті. 
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Актуальність роботи обумовлена необхідністю розроблення методів 

оцінки екологічної ситуації в регіонах значного антропогенного 

навантаження з метою охорони природних ресурсів у процесі їх 

використання. 

Предметом дослідження є процес антропогенного забруднення і 

погіршення якості поверхневих вод річок у межах м. Харків. Об’єктом 

дослідження є встановлення ризиків забруднення різного ступеня 

поверхневих вод р. Лопaнь, яка підлягає значному антропогенному впливу 

Харківського промислового комплексу, зокрема, впливу скидів стічних 

комунальних вод [6]. 

Метою досліджень є визначення ймовірності ризиків забруднення 

різного ступеня поверхневих вод р. Лопaнь, яка знаходиться під дією 

біогенного забруднення стічними водами м. Харків. 

Матеріалами досліджень є дані гідрохімічних cпоcтережень за 

станом поверхневих вод на території м. Хaрків, пост 13557. р. Лопань –          

м. Харків (у межах міста). Розглянутий період cпоcтережень – з 1990 по  

2015 р. 

Основними методами досліджень є метод ймовірнісної оцінки 

екологічного ризику [1, 2], який базується на урахуванні емпіричної 

ймовірності перевищення ГДК забруднювальних речовин, метод 

розрахунків комплексного показника якості води (у даному випадку індекс 

забруднення води (ІЗВ)); метод семантичного узгодження показників якості 

води і показників екологічного ризику [3, 4].  

У роботі розглянутий підхід до оцінки екологічних ситуацій на основі 

показників ризику виникнення різних типів екологічних ситуацій. «Умовно 

сприятлива» екологічна ситуація спостерігається тоді, коли складові 

природних ресурсів практично не підлягають антропогенному впливу. При 

оцінках якості води такій ситуації можуть відповідати встановлені класи 

якості води «дуже чиста» і «чиста». «Задовільна» ситуація супроводжується 

незначними порушеннями екосистем, які в результаті проведення 

природоохоронних заходів зберігають свою стійкість. При вирішенні задач 

оцінки ризику забруднення поверхневих вод можуть розглядатися води 

https://ecoclubrivne.org/hydrogen_energy/
mailto:natkolover@gmail.com
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класу III «помірно забруднені». Під час «напруженої» ситуації 

спостерігається перебудова компонентів природних ресурсів, яка 

призводить до погіршення умов проживання населення. Напруженим 

ситуаціям при розгляді якості води може відповідати стан, коли поверхневі 

води відносяться до класу IV, вода «забруднена». Завдяки 

природоохоронним заходам напружена ситуація спадає, але не 

виправляється повністю. «Критичні» ситуації виникають тоді, коли зростає 

загроза виснаження компоненту природних ресурсів за рахунок того, що 

антропогенні навантаження перевищують допустимі норми. У таких 

випадках значно погіршуються умови проживання населення, а вода 

класифікується як «брудна», клас V. «Катастрофічні» ситуації 

викликаються багаторазовим перевищенням нормативів антропогенного 

навантаження. У цьому випадку природні екосистеми руйнуються, що 

супроводжується втратою унікальних природних об’єктів і генофонду 

біоти, погіршенням здоров’я людей.  По відношенню до якісного стану води 

катастрофічні ситуації можуть спостерігатися, коли виявлені класи її якості 

відносяться до VI «дуже брудна» та VII «надзвичайно брудна». 

Особливістю роботи є використання у розрахунках «модифікованого» 

ІЗВ, до складу якого входили лише біогенні показники якості вод. Такий 

підхід дозволив виконати аналіз ризиків забруднення води, які можливі 

лише за рахунок скидів біогенних речовин. 

Показник екологічного ризику �̅�  у разі забруднення водного 

середовища декількома незалежними хімічними речовинами визначався за 

формулою:  

 

                                   𝑅 = ∑
𝐶і

СГДК

𝑁
𝑖=1 ∙ 

𝑁𝑎

𝑁
> 1,                                        (1) 

 

де Cі – концентрація забруднювальної речовини у пробі; СГДК – гранично 

допустима концентрація; Na – кількість взятих проб, коли концентрація 

забруднювальних речовин перевищувала ГДК; N – загальне число 

відібраних проб. 

У роботі використана семантична диференціація шкал та індексу 

забрудненості вод ІЗВ. Через зв'язок між ІЗВ і значеннями ризиків R       (рис. 

1) у семантичну шкалу ІЗВ були введені величини ризику (табл. 1), тобто 

для кожної із меж градацій ІЗВ визначалося відповідне значення R, згідно із 

методичними підходами, запропонованими у [3] .   

За даними про показники екологічного ризику була побудована 

емпірична крива забезпеченості (ймовірності перевищення) показника R 

(рис. 2). За допомогою цієї кривої були встановлені значення 

забезпеченостей для границь класів і визначена ймовірність попадання 

показника R у кожен клас.  
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Рисунок 1 – Графік залежності величини ризику R від показника ІЗВ 

(модифікований для біогенних речовин) р. Лопань,  

кореляційне відношення = 0,451 

 

Таблиця 1 –  Встановлення рівнів збитку і зон ризику на основі 

якісної та кількісної шкал екологічних ризиків забруднення біогенними 

речовинами вод р. Лопань 

Клас 

якості 

води 

Характеристика 

класу 

Ймовірність 

попадання 

показника 

ризику  R у 

межі класу, 

% 

Рівень збитку Зона ризику 

I Дуже чиста 6,0 Надзвичайно 

низький 

Зона відсутності 

ризику 

ІІ Чиста 4,6 Дуже низький Зона відсутності 

ризику 

Ш Помірно 

забруднена 

14,7 Низький Зона 

прийнятного 

ризику 

IV Забруднена 21,0 Середній Зона 

допустимого 

ризику 

V Брудна 32,6 Високий Зона 

критичного 

ризику 

VI Дуже брудна 21,1 Дуже високий Зона 

катастрофічного 

ризику 

VII Надзвичайно 

брудна 

0,02 Надзвичайно 

високий 

Зона 

незворотної 

втрати якості 



148 
 

 
Рисунок 2 – Графік емпіричної кривої забезпеченості зв’язку ризику 

забруднення R біогенними речовинами р. Лопань 

 

Узгодженість між ймовірністю ризику і зонами ризику визначалася у 

відповідності із рекомендаціями ІПРЕЕД НАН України (Б.В. Буркинський, 

О.Є. Рубель, 2016). З табл. 1 можна зробити висновок, що для вод р. Лопань 

найбільш ймовірним є попадання у зони критичного і катастрофічного 

ризику, яке супроводжується дуже високими та надзвичайно високими 

збитками.  
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Зростання антропогенного впливу на навколишнє середовище ставлять 

проблеми охорони довкілля на одне з перших місць в сучасному 

глобальному світі. Передбачається, що в подальшому все більше місце 

займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища. 

Професійна освіта екологів передбачає підготовку за різними 

спеціалізаціями, вибір яких визначається вищим навчальним закладом [1]. 

Вузька спеціалізація дозволяє забезпечити глибше засвоєння студентами 

професійних знань, практичних вмінь і навичок, але утруднює переміну 

спеціальності і професії у зв’язку з потребами виробництва, що змінюються 

[2]. 

Екологічна освіта має різні форми своєї реалізації. Однією із сучасних 

форм покращення фахової підготовки є участь у різних проектах, в т.ч. 

міжнародних.  

Розглянемо досвід Національного транспортного університету у 

реалізації проектів програм DAAD та ERASMUS+.   

DAAD є найбільшою у світі організацією, що фінансує міжнародний 

обмін студентами і дослідниками для участі в конгресах чи лекційних турах, 

для досліджень чи викладання за кордоном, встановлення контактів із 

потенційними партнерами за кордоном, а також для конкретних проектів із 

міжнародними партнерами.  

Прикладом таких проєктів, що реалізуються Національним 

транспортним університетом у співдружності з Університетом сталого 

розвитку м. Еберсвальд (Німеччина) є проект «Eastern Europe in the VUCA 

World Transboundary Learning in UNESCO Biosphere Regions for Sustainable 

Development under Global Change and Increasing Uncertainty» (Східна 

Європа у світі VUCA – транскордонне навчання в біосферних регіонах 

ЮНЕСКО для сталого розвитку в умовах глобальних змін і зростаючої 

невизначеності), що реалізується в рамках програми DAAD East-West 

Dialogue programme (2020 р.) [3, 4]. Термін виконання проекту: 1.01.2020  –  

31.12.2020. В цьому проєкті прийняли участь студенти і викладачі 

Національного транспортного університету. Це був початок співпраці. 

Деякі результати проекту приведено на рис.1. 

В рамках програми DAAD East-West Dialogue programme (2021 р.) 

реалізувався проект «Transnational Biosphere Forests Cooperative learning in 

UNESCO biosphere regions for conflict prevention and sustainable 

transformation» (Транснаціональні біосферні ліси – Спільне навчання в 

біосферних    регіонах    ЮНЕСКО    для   запобігання   конфліктам   і   стійкої  
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Рисунок 1 – Деякі результати проєкту Eastern Europe in the VUCA World 

Transboundary Learning in UNESCO Biosphere Regions for Sustainable 

Development under Global Change and Increasing Uncertainty 

 

трансформації).   

Проєкт впроваджувався з метою сприяння транскордонному та 

міжнародному обміну знаннями щодо результатів досліджень і підходів до 

управління природними ресурсами, що базуються на екосистемах та 

адаптуються до зміни клімату, з акцентом на лісові екосистеми.  

Проєкт ґрунтувався на 5 попередніх проектах у програмі DAAD East-

West-Dialogue і ще більше зміцнив партнерську співпрацю. Стійка 

трансформація соціально-екологічних систем в Україні та Молдові є 

необхідною та потребує постійних процесів діалогу та співпраці. Цей проект 

мав на меті продовжувати професійно підтримувати та супроводжувати ці 

процеси. Партнери проекту приведено на рис. 2. Національний 

транспортний університет був партнером в цьому проекті. Період проєкту: 

01.01.2021 – 31.12.2021. На рис. 3 приведено окремі  результати проекту. 

У 2022 р. започатковано проєкт «Transnational Biosphere Forests 2022 – 

Cooperative learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and 

sustainable transformation» програми «East-West Dialogue Academic 

Exchange and Scientific Cooperation for Security, Cooperation and Civil Society 

Development in Europe 2022». Партнери проекту: Національний 

лісотехнічний університет України (НЛТУ Україіни), м. Львів; 

Національний    транспортний    університет    (НТУ),      м.     Київ     (Україна);  
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Рисунок 2 – Партнери проєкту Transnational Biosphere Forests Cooperative 

learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and sustainable 

transformation 

 

 
Рисунок 3 – Деякі фрагменти проєкту Transnational Biosphere Forests 

Cooperative learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and 

sustainable transformation 

 



152 
 

Карпатський біосферний заповідник (КБЗ), м. Рахів (Україна); Державний 

університет Республіки Молдова (МГУ); Біосферний заповідник Дельта 

Дунаю (DDBR), м. Тулча (Румунія); Громадська організація Green East 

Corridor (GEC), м. Галац (Румунія); м. Ангермюнде (Німеччина); 

Тюрінгський лісовий біосферний заповідник (Німеччина). 

Зміст проєкту зосереджено на розгляді оновленої концепції 

біосферного резервату ЮНЕСКО на основі Лімського плану дій програми 

«Людина і біосфера». Проект передбачав здійснення двох восьмиденних 

подорожей. Одна навчальна поїздка до Західної України з німецькими 

студентами магістратури та бакалавра HNEE, а також українськими і 

молдовськими студентами університетів-партнерів. Друга подорож 

передбачалась до Кишинева, де групу приймуть партнери Молдавського 

державного університету. У програмі були передбачено зупинки – Буковий  

заповідник Плайул Фагулуй, Біосферний регіон «Нижній Прут», 

Біосферний регіон дельти Дунаю. Перші зустрічі по проекту відбулися в 

січні ( рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Перші зустрічі проекту Transnational Biosphere Forests 2022 – 

Cooperative learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and 

sustainable transformation 

 

ERASMUS+ є Європейською освітньою програмою Виконавчого 

агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської 

Комісії (EACEA), яка пропонує три так звані «ключові дії»: 

– сприяння мобільності (заохочення мобільності студентів, викладачів і 

науково-педагогічного персоналу в межах ЄС та країн-партнерів); 
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– сприяння міжнародній університетській співпраці (розробка і реалізація 

спільних стратегічних партнерств і проектів співпраці); 

– підтримка політики (зміцнення європейських систем освіти). 

Національним транспортним університетом укладена міжінституційна 

угода з Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), яка 

передбачає реалізацію мобільності ERASMUS+ між програмою і країнами-

партнерами. Сторони сприяють обміну студентами для навчання в 

університеті-партнері, обміну академічним персоналом для викладацької та 

навчальної діяльності. Сторони погоджуються сприяти обміну студентами 

для навчання у відповідному університеті-партнері, а також обміну 

академічним персоналом для викладацької та навчальної діяльності. 

Мобільність фінансується за кошти Європейської Комісії, що 

заадмініструється Німецькою службою академічних обмінів. 

Реалізація цієї угоди дозволила студентам спеціальності 101 

«Екологія» другого (магістерського) рівня освіти групи ЕО-1м 

Національного транспортного університету успішно пройти відбір для 

навчання за програмою обміну ERASMUS+ до Університету сталого 

розвитку м. Еберсвальде  на семестровий період з 22 вересня 2022 р. по 31 

грудня 2022 р. за навчальною програмою Global Change Management (М.Sc.) 

на Faculty of Forest and Environment.  

Таким чином, викладачі університету і студенти-екологи мають  змогу 

реалізовувати своє право на академічну мобільність через учать в 

міжнародних екологічних проєктах та програмах.  
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Чмига Д.Ю., маг., Хоменко О.М., к.х.н., доц. 

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси 

dimachmyha@gmail.com 

 

Повітряне середовище є найнеобхіднішою для життя частиною 

довкілля, що впливає на всі процеси життєдіяльності організму людини, від 

якості якого залежить фізичний розвиток, стан здоров'я і працездатність 

населення. Забруднення атмосферного повітря міста, що проявляється в 

зменшенні прозорості повітря і природного освітлення, збільшенні 

туманоутворення, погіршує екологічні умові життя його населення. Зі 

збільшенням кількості завислих часток у повітрі хмарність підвищується на 

5 – 10 %, туманоутворення влітку призводить до зменшення природної 

освітленості на 40 – 50 %, а запиленість знижує сонячну інсоляцію на 5 –   

10 %.  

Пил закупорює пори листків, перешкоджаючи процесу фотосинтезу. 

Забруднення атмосферного повітря м. Черкаси відбувається за рахунок 

стаціонарних і пересувних джерел. Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря Черкаської області від стаціонарних джерел у 2020 р. 

становили 51,4 тис. т, що на 0,409 тис. т менше в порівнянні з попереднім 

2019 р. за даними Головного управління статистики в Черкаській області 

[1]. Слід відзначити, що за останні п'ять років спостерігається динаміка 

значного скорочення викидів забруднюючих речовин в повітряний басейн 

області саме від стаціонарних джерел. 

В 2020 р. в повітряний басейн м. Черкаси надійшло 18,9 тис. т викидів 

забруднюючих речовин, що становить 37 % від викидів стаціонарних 

джерел по області, що на 2,3 тис. т менше в порівнянні з 2019 р. 

Динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

області від стаціонарних і пересувних джерел наведено в табл. 1 і на рис. 1. 

Слід зазначити, що забруднення атмосферного повітря викидами 

промислових підприємств і автотранспортом досягло такого рівня, що за 

рахунок процесу самоочищення та природного регулювання не відбувається 

вже помітної нейтралізації шкідливих речовин, які надходять в атмосферу, 

що призводить до незворотних змін складу навколишнього середовища. Це 

стосується й нашого міста, тому велике значення має облік і контроль за 

надходженням в атмосферу забруднюючих речовин. 

Аналіз рис. 1 показує, що значний вклад (52 %) в забруднення 

атмосферного повітря області вносить автотранспорт. 

До основних забруднювачів атмосферного повітря в Черкаській області 

в 2020 р. відносяться підприємства енергетики, харчової та хімічної 

промисловості,    на    які    припадає    93    %    викидів     всіх     забруднюючих  
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Рисунок 1 –  Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря Черкаської області стаціонарними і пересувними джерелами 

 

Таблиця 1 –  Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря Черкаської області у 2015 – 2020 рр., тис. т 
Роки Викиди в атмосферне повітря, тис. т Щільність 

викидів у 

розрахунку 

на 1 км2, т 

Обсяги 

викидів у 

розрахунку 

на 1 особу, 

кг 

Обсяг 

викидів 

на 

одиницю 

ВРП 

всього у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами 

2015 120,3 57,5 62,8 5,7 96,4 0,002 

2016 112,2 52,3 59,9 2,5 42,3 0,001 

2017 113,4 48,3 65,1 2,3 39,4 0,001 

2018 121,2 57,9 63,3 2,8 47,7 0,001 

2019 114,4 51,8 62,6 2,5 43,2 0,001 

2020 51,4 51,4 - 2,5 43,4 - 

 

речовин (рис. 2) [1]. 

Аналіз рис. 2 встановив, що найбільший вклад у забруднення 

атмосферного повітря Черкаської області вносить ПрАТ «Черкаське 

хімволокно», частка викидів якого становить 27 % від загального обсягу 

викидів. Найменшу частку викидів, що становить 7 %, вносить ПрАТ 

«Азот» м. Черкаси.  

Слід відзначити, що м. Черкаси входить до переліку 9 забруднених міст 

України за значенням індексу забруднення атмосфери (ІЗА), оскільки в    

2020 р. ІЗА м. Черкаси становив 7,36, що відповідає високому рівню 

забруднення    атмосферного    повітря,     та    тенденція    до    його   зростання  
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Рисунок 2 – Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

основних забруднювачів атмосферного повітря Черкаської області 

 

спостерігається з 2018 р. 

В 2020 р. для розрахунку комплексного ІЗА м. Черкаси 

використовувались 5 пріоритетних домішок, таких як пил (3 клас 

небезпеки), діоксид нітрогену (3 клас небезпеки), аміак (4 клас небезпеки), 

формальдегід (2 клас небезпеки) та оксид нітрогену (3 клас небезпеки). 

Слід відзначити, що за 2020 р. ІЗА збільшився у 1,02 рази, що пояснюється 

зростанням середньорічної концентрації по аміаку, та становив 7,36, що 

вважається високим рівнем забруднення атмосферного повітря (при ІЗА від 

7 до 13) [2]. 

На рис.у 3 наведено динаміку зміни комплексного ІЗА повітря по            

м. Черкаси за 2015 – 2020 рр. 

Якщо порівняти з попередніми роками, то за 2020 р. ІЗА в порівнянні з 

2015 р. збільшився у 1,3 рази і становив 7,36, що відповідало високому 

рівню забруднення атмосферного повітря.  

Зберегти та відновити природний стан атмосферного повітря та 

створити сприятливі умови для життєдіяльності населення дозволить 

впровадження новітніх технологій, пов'язаних з економією палива, 

встановлення на підприємствах високоефективного очисного обладнання 

[3].  

Підприємствами Черкаської області постійно розробляються та 

впроваджуються заходи по скороченню викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  
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Рисунок 3 – Динаміка зміни комплексного індексу забруднення 

атмосферного повітря по м. Черкаси 
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ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ У СИСТЕМІ «ЛІСОВА 

ПОЖЕЖА – ҐРУНТ – АТМОСФЕРА – ГІДРОСФЕРА – БІОСФЕРА» 
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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 

l.l.chornohor@gmail.com 

 

Лісові пожежі – це високоенергетичне стихійне лихо [1 – 6]. Щорічно 

на земній кулі знищується близько 0,7 млн. га лісу і до 30 млн. м3 деревини. 

Великомасштабні лісові пожежі мають значні економічні, екологічні та 

соціальні наслідки (рис. 1). 

Основи системної парадигми про взаємозв’язок процесів у всіх 

геосферах, що сформульовані Л.Ф. Чорногором у 1970 – 1980-х рр., були 

розвинені автором у низці публікацій [6]. 

Мета статті – проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки, що 

властиві  системі  «лісові  пожежі  –  ґрунт   –   гідросфера   –   атмосфера   – 

mailto:l.l.chornohor@gmail.com
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Рисунок 1 – Головні наслідки великомасштабних лісових пожеж 

 

біосфера».  

Встановлено, що частота лісових пожеж складає близько 7 млн. на рік. 

Важливо, що за статистикою останніх років їх інтенсивність має тенденцію 

до збільшення [5 – 6]. Тільки влітку 2020 р. у Північній півкулі постраждало 

близько 15 млн. га лісів, маса згорілих матеріалів сягнула 3500 мегатон. При 

цьому в атмосферу було викинуто більше 100 мегатон диму, близько 8 

мегатон вуглекислоти та більше 10 мегатон вуглецю (сажі) [4]. 

Під час досліджень було проаналізовано частоту великомасштабних 

лісових пожеж, що мали місце впродовж 24-го циклу сонячної активності. 

Коефіцієнт кореляції не перевищував 0,3. 

На нашу думку, за зростання інтенсивності та частоти 

великомасштабних лісових пожеж може відповідати інший фактор. 

Можливо припустити, що це зростання обумовлено глобальним 

потеплінням: чим вище температура атмосфери, тим більша ймовірність 

виникнення великомасштабних лісових пожеж. В свою чергу, 

великомасштабні пожежі прискорюють процес глобального потепління. 

Відомо, що під час лісових пожеж піддаються впливу всі складові 

геосистем. Під час пожеж в атмосферу, зокрема, викидається велика 

кількість вуглекислоти та вуглецю. Вони призводять до підвищення 

температури атмосфери через поглинання та розсіяння сонячного 

випромінювання. В свою чергу атмосферний кисень забезпечує 

інтенсивність і швидкість розповсюдження лісових пожеж. Це все 

обумовлює так званий позитивний зворотній зв'язок. Схема взаємозв’язків 

у системі «лісова пожежа – ґрунт – атмосфера – гідросфера – біосфера» 

представлена на рис. 2.  

Прямі та зворотні зв’язки між складовими у системі «лісові пожежі – 

ґрунт – атмосфер – гідросфера – біосфера» показано на рис. 3.  

Схема демонструє, що викиди вуглекислоти в атмосферу прискорюють 

парниковий ефект, який супроводжується зростанням температури 

приземних шарів атмосфери. Викиди сажі переносяться вітрами у високі 

широти, «підфарбовують» сніговий покрив і льодовики. За рахунок цього 

зменшується альбедо (коефіцієнт відбиття від снігового покриву і 

льодовиків). Це супроводжується поглинанням сонячного випромінювання, 

що    сприяє   зростанню    температури   атмосфери.   А   це,   в   свою   чергу,  
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Рисунок 2 – Взаємодії складових у системі  

«лісова пожежа – ґрунт – атмосфера – гідросфера – біосфера» 

 

 
Рисунок 3 – Головні прямі та зворотні зв’язки між складовими системи, що 

забезпечують зворотній позитивний зв'язок.  

 

призводить до підвищення ймовірності великомасштабних лісових пожеж. 

Так проявляються  причинно-наслідкові зв’язки у системі «лісові пожежі – 

ґрунт – атмосфер – гідросфера – біосфера», тобто відбувається  позитивний 

зворотній зв'язок між складовими. Розроблений аналітичний підхід щодо 

визначення причинно-наслідкових зв’язків повністю відповідає принципам 

екологічних досліджень. 

Проведені дослідження надали можливість розробити математичну 

модель, яка описує позитивні зворотні зв'язки у досліджуваній системі. У 

перспективі планується виконати математичне моделювання ефективності 

дії прямих і зворотних, позитивних і негативних зв’язків, що визначені при 

функціонуванні згаданої системи. 

Таким чином, зростання частоти та інтенсивності великомасштабних 

лісових пожеж обумовлено глобальним потеплінням, а головною причиною 

позитивного зворотного зв’язку є викиди вуглекислоти і вуглецю під час 

великомасштабних лісових пожеж.  
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The Dniester River basin belongs to the regions with a high degree of the 

economic development of the natural resources and their intensive and long-term 

exploitation, therefore, multifaceted studying the water resource quality problems 

is especially relevant today. The basis for achieving the sustainable balanced 

development in any territory is not only the presence of a certain amount of water 

resources, but also their appropriate quality. Multifaceted studying the nature 

management problems is especially relevant for the regions with a high degree of 

the economic development of the natural resources and their intensive and long-

term exploitation. The Dniester basin belongs to such areas. 

The Dniester Basin in terms of geomorphology and landscape ecology is a 

distinct natural-territorial complex that functions as a semi-open autonomous 

macro-ecosystem. From a biogeographical point of view, its important role as an 

ecological corridor, which contributes to the migration of flora and fauna species 

to the adjacent landscapes, and therefore to the maintenance of the biological 

diversity, should be noted [1, 2]. 

mailto:shelingovskijdima@gmail.com
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Now there are significant problems with the ecological state of the Dniester 

River. The main polluters of the Dniester Basin are residential and communal 

facilities and industrial enterprises. Untreated sewage discharges, soil erosion, 

pollutants surface runoff are the main sources of water pollution. At the moment, 

the problems of the ecological state of the Dniester River remain relevant [1]. 

Recently the extensive character of nature using in the Dniester basin has led 

to a significant depletion of its water resources and deteriorating the ecological 

state of the surface waters. To preserve a natural water bodies quality, first of all, 

it is necessary to take measures to prevent their pollution. 

The most common sources of anthropogenic pollution of the Dniester River 

are household waste and municipal sewage. Municipal waste includes: household 

chemicals, such as washing powder, dishwashing liquid, gel, shampoo; fecal 

waters; pathogenic microbes and other harmful microorganisms. 

Water bodies eutrophication - increasing their biological productivity as a 

result of accumulating the biogenic substances in the water is one of its 

consequences. At the same time, physical and chemical properties of the water 

deteriorate: their turbidity increases, an unpleasant taste and smell appear, and the 

acidity increases. During the mass algae extinction, their remains are pilled up at 

the bottom of the water body. The algae decay products absorb water oxygen, and 

some of them are toxic. When a quality of the aquatic environment deteriorates 

under the influence of eutrophication, hydrobionts die en masse. 

The right-bank tributaries of the Dniester belong to the mixed nutrition rivers 

with a predominance of a rain-feed type of nutrition. Strong fluctuations in the 

winter and summer precipitation cause a certain unstable hydrological regime. 

Spring floods and autumn rain floods are typical for this area. The average annual 

water consumption is 330 m3/sec, the hydrological regime is unstable. The 

Dniester spring flood begins in February and ends in June. 

The water level in the river rises by 3-4 m. Water consumption reaches 180-

260 m3/sec. Rain floods occur from mid-July to mid-September, and they grow 

quite quickly. During some years, the water in the river rises by 3 m per day. The 

water level is set at a height of up to 5 m. The ice shelf on the Dniester is short 

[2]. 

On average per year, dangerous fertilizers enter the Dniester river basin: 

nitrates – 1.5 thousand tons; sulfates – 12.8 thousand tons; phosphates – 289 tons; 

calcium – 13 tons; potassium – 18.3 tons; magnesium – 23.7 tons. The total 

number of bacteria, including saprophytes, is 500,000 cells/cm3. An excessive 

amount of phosphorus, which enters the surface water body and causes such a 

phenomenon as eutrophication, which leads to water blooms and a burst in the 

phytoplankton development. As a result, fish, crayfish and other hydrobionts die 

due to lack of  oxygen in the water. 

The Dniester flora is characterized by 75 species of algae, where diatoms 

make up 50 %, green algae – 40 %, blue-green algae – 6 %, euglena – 2 % of the 

total number of species. During the growing season, the basis of the 
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phytoplankton is formed by diatom (38 species) and green (30 species) algae. 

Somewhat poorer phytoplankton species diversity, compared to other areas of the 

Dniester, is characteristic for the groups from the outskirts of the town of Novy 

Rozdil. It is explained by significant anthropogenic loading, in particular, 

wastewater discharges from the chemical and oil refining enterprises [2]. 

In the water of the Dniester River, the content of nickel, cobalt, lead, and 

cadmium exceeded the background indicators by 8, 1.5, 12, and 2 times, 

respectively. During the self-cleaning of the reservoir, sedimentating the 

suspended substances in the water and aquatic plants photosynthesis occur. 

However, intensive photosynthesis shows that the river is polluted with an 

excessive amount of nitrogen and phosphorus compounds, which slow down the 

self-cleaning process of the reservoir [3]. 

It is important to note that a significant water contamination with nitrogen 

nitrite is typical for all the  investigated water bodies, both in summer and in 

autumn. Sometimes a very poor water quality is also associated with almost no  

dissolved oxygen in the water (for example, on August 16, 2018, in the section of 

the canal from the side of the town of Bilyaivka), which also indicates water 

pollution with the organic origin biogenic substances. Other hydrochemical and 

hydrophysical indicators of the 2nd block correspond to classes I – III, categories 

1 – 4, therefore, on average, the water is "good" in terms of its state, and "quite 

clean" in terms of its purity (class II, category 3) [4]. Wastewater and a surface 

runoff "pour" a significant amount of suspended substances and organic 

compounds into the reservoir, as a result of which the color increases, the 

transparency decreases, the biochemical oxygen consumption (BOC) increases, 

the amount of dissolved oxygen decreases, and the concentration of nitrogen-

containing substances and chlorides increases. The water quality primarily 

depends on natural factors and a level of anthropogenic loading on the river basin. 

In view of this, assessing a quality of the drinking water main source – the 

Dniester River – has almost the most important scientific and practical 

significance. 

The analysis of the scientific literature sources showed that the water of the 

Dniester River basin is mostly moderately polluted and is under a significant 

anthropogenic influence, the level of which is close to the limit of the 

sustainability of the ecosystems. According to the determined values of the water 

pollution index, it can be assumed that the Dniester water has not yet reached the 

critical limit of pollution and has the potential for self-purification. 

        The ecological state of the Dniester basin and its trends gives a reason to 

conclude that the mainly extensive water consumption in almost all branches of 

the national economy, the increase in the non-productive water consumption total 

volume, a noticeable reduction in the water resources potential due to pollution 

and depletion of the water sources cause to implement the large-scale 

environmental and economic measures for water using [5]. 
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Abstract. Cyanobacterial harmful algal blooms (cyanoHAB) have become a 

troublesome issue in Atlantic Canada freshwater bodies over the last several 

years. They can cause the closure of reservoirs and the death and illness of 

animals. To foresee the cyanoHAB, a trophic index called TRINDEX, developed 

by our Lab since last 2 years, is now applied to a reservoir of Moncton city, New 

Brunswick, Canada. Parameters, including the concentration of NO3, PO4, 

phycocyanin (PC), and absolute deviation of oxygen, were used to define 

TRINDEX to estimate the threshold for cyanoHAB for the bloom prediction. The 

binary discrimination test (receiver operating characteristics curve analyses) was 

employed to estimate TRINDEX. The practical applications for bloom onset 

prediction on freshwater reservoirs are finally suggested. 

Introduction. A new Threshold Index (hereafter named TRINDEX) is 

developed as a part of a warning system to foresee CyanoHabs. This index has 

https://knowledge.allbest.ru/geology/3c0a65635b2ac79a5c53a88421206d27_0.html
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been studied by our Lab since 2017 – 2018 based on the two sites in the province 

of Nova Scotia, Canada – Mattatall Lake and Torment Lake and was practically 

applied in a warning system (Hushchyna & Nguyen-Quang, 2020). A warning 

system was aimed at managing reservoirs to act quickly and protect residents 

and their pets from further health damage in consuming contaminated water. 

Thresholds are essential for managers to implement complementary treatments.  

In this paper, TRINDEX is applied to foresee the potential bloom 

occurrence in a drinking water reservoir at Moncton city (New Brunswick) and 

to evaluate the water quality associated with the cyanobacteria presence. The 

main goal of our research is to determine the bloom thresholds based on the 

nutrient level and algal pigments and then estimate the bloom patterns, and 

hence use them to help the authorities to create a warning system.  

Methods and materials. Sampling location.  McLaughlin Reservoir (MR) is 

a backup drinking water reservoir situated just 2.2 miles from the Moncton city. 

Algae blooms have been observed with dominant species of Aphanizomenon 

schindleri, Aphanizomenon flos-aquae, Woronichinia naegeliana, or 

Dolichospermum planctonicum in the reservoir.  

 

 
Figure1. Location of the MR reservoir (source: modified from Google Map). 

 

Mathematical Formulations. The TRINDEX suggested by Huschyna and 

Nguyen-Quang (2020) is derived from the TRIX concept proposed by 

Vollenweider et al. (1998) which was designed by coastal marine environments. 

It was reasonably considered also for the use in freshwater because it was just 

comprising of biological and hydrochemical parameters without characteristics 

from marine environments. Logarithmic transformation is an effective method to 

address the non-normal distribution of the environment data, in most cases 

transforming the random data into a normal distribution form. As introduced in 

previous research, in the paper focusing on lakes in Nova Scotia, the formula for 

TRINDEX is as follows (Hushchyna & Nguyen-Quang, 2020): 
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                        TRINDEX =
k

n
∑ [

logMi-logLi

logUi-logLi
]n

i=1 ,                                                  (1) 

 

Where, Mi – involved parameter; Li – the lower limit of the parameter i; Ui – the 

upper limit of the parameter i; K – factor stands for the maximum value of the 

considered range (0, 10), so k = 10; n – number of parameters M considered. 

The quantity (logUi – logLi) is defined by the difference between upper and 

lower limits. Once these limits are well determined, the value out of this range 

should be excluded otherwise will cause dysfunction to the bloom prediction 

system. To develop a fitting range, detection limits were chosen as the lower limit, 

and the maximum values measured from the field were chosen as the upper limit 

for each variable.   

Generally, the massive growth of most algae and bacteria is positively related 

to the amount of nutrients in the waterbody. Nitrogen and phosphorus are the most 

abundant nutrient elements in freshwater supporting the growth of cyanobacteria, 

and concentrations of nitrate and phosphate were chosen as parameters in the 

TRINDEX. Bacteria in water can consume oxygen as organic matter decays, and 

cyanobacteria have been studied negatively correlated with oxygen content 

(Okechukwu, 2009). For this parameter, the absolute deviation of oxygen from 

100 % (D %O) was applied. As the concentration of dissolved oxygen in water 

strongly correlates with the temperature showing seasonal and daily cycles, our 

observation of this parameter was operated from 9 AM to 3 PM.  Phycocyanin 

(PC) is pigment in cyanobacteria and is regularly employed as a criterion for 

determining HABs. Therefore, there are four parameters involved in this index, 

Mi: PC, D %O, NO3, and PO4 were used (n = 4). 
Definition of blooms. Blooms of cyanobacteria can discolor the water and 

look like foam, scum, mats, or patterns on the surface, but some blooms are 

invisible when growing below the water’s surface. Moreover, the bloom caused 

by other algae may discolor the water similarly and be hard to be distinguished 

by our naked eyes. Therefore, the definition of bloom is associated with the 

concentration of the phycocyanin that a PC signal higher than 30 ± 2 mg/L 

corresponding to a density of cyanobacteria higher than 20 000 cells/mL (Brient 

et al. 2008).  

Discrimination test for thresholds. Our research has two states for the 

bloom: ‘yes – bloom, and no – no bloom’. The bloom threshold T based on the 

variable TRINDEX was developed to drive the outcome so that a TRINDEX 

higher than T is decided as positive (having a bloom) and a TRINDEX lower than 

T is decided as negative (not having a bloom) as illustrated in figure 2 (A) and as 

follows. 

 

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑅𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋) = {
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑏𝑙𝑜𝑜𝑚)𝑖𝑓𝑇𝑅𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 > 𝑇

𝑛𝑒𝑔𝑒𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑛𝑜𝑏𝑙𝑜𝑜𝑚)𝑖𝑓𝑇𝑅𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋 < 𝑇
 .             (2) 
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Four possible outcomes can result from each decision: correct positive, 

correct negative, incorrect positive, and incorrect negative. The ‘correct’ means 

the decision corresponds to the real situation and the ‘incorrect’ means the 

decision contradicts the real situation (e.g., it is decided as bloom but no bloom in 

reality). The diagnostic performance of this test or the accuracy of this test to 

discriminate situations with bloom from situations without bloom is evaluated 

using a binary discriminator test, namely, receiver operating characteristic (ROC) 

curve analysis, to help to determine Threshold T. 

Since threshold T can be at any value of TRINDEX, the possible decision 

thresholds are infinite. However, there are two noteworthy possibilities (Fig. 2 

(A)): (1) threshold T1, deciding all outcomes to be positive with all          

TRINDEX > T1, would correctly identify every positive situation with a correct 

positive fraction being maximum as one but a large portion of negative situation 

would be wrongly recognized as positive that the correct negative rate would be 

low; (2) threshold T2 accomplish a balance that the correct positive and correct 

negative fraction are both high. Threshold T1 could be found as the minimum 

value of TRINDEX from bloom situations, and threshold T2 is approximately 

determined by the cut-off point of distribution curves of TRINDEX from bloom 

and non-bloom situations. 

 

 
Figure 2 – (A) Illustration of the occurrence of positive and negative 

observations versus TRINDEX on the left (adapted from Brown & David 2006); 

(B) Binary discrimination skill assessment curves on the right (Adapted from 

Stow et al. 2009) 

 

In the ROC curves analysis, the model performance is assessed by plotting 

the correct positive fraction (called CPF sensitivity) versus (1 – correct negative 

fraction) (correct negative fraction called CNF or specificity). A perfect model, 

as illustrated in figure 2(B), would result in a point close to the top-left corner 

when CPF = CNF = 1. The bottom-left corner (CNF = 1 while CPF = 0) and top-

right corner (CPF = 0 while CNF = 1) of the diagram connote the extreme situation 

in that every decision is made either positive or negative. The diagonal line       

CPF = 1 – CNF (X = Y) indicates a random model that the threshold reaches 
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equaling a fraction of true and false positives. To measure how the curve is close 

to the top-left point, the area under the ROC curve (AUC) is introduced as a 

criterion. The AUC can range from 0 (wrong discrimination) to 0.5 (no 

discrimination) and 1 (perfect discrimination). A rough practical guide for AUC 

criteria is described in table 1 (Carter et al. 2016). 
 

Table 1 – The AUC criteria to evaluate the accuracy of the diagnostic test. 

AUC value 0.9 – 1.0 0.8 – 0.9 0.7 – 0.8 0.6 – 0.7 0.5 – 0.6 

Evaluation Excellent (A) Good (B) Fair (C) Poor (D) Fail (F) 

 

Results. Data used for determining lower and upper limits are given in         

Table 2. 

 

Table 2 – Limits and ranges – Moncton data 

Limits and ranges L U LogL LogU LogU - LogL 

Phycocyanin, mg/L 4×10
-5

 1.855 -4.4 0.3 4.7 

Chlorophyll-a, mg/L 5×10
-5

 1.692 -4.3 0.2 4.5 

Oxygen|100-%O| 0.01 100 -2 2.0 4.0 

Phosphate, mg/L 0.005 1.52 -2.3 0.2 2.5 

Nitrate, mg/L 0.0005 1.72 -3.3 0.2 3.5 

 

Based on the data above, we have formulas for scenarios 1 and 2 with 

TRINDEX1 and TRINDEX2 respectively: 

 

TRINDEX1 = 2.5 × [
𝐿𝑜𝑔𝑃𝐶+4.4

4.7
+

𝐿𝑜𝑔𝐷%𝑂+2

4.0
+

𝐿𝑜𝑔𝑃𝑂4+2.3

2.5
+

𝐿𝑜𝑔𝑁𝑂3+3.3

3.5
].         (3) 

 

Values of TRINDEX were divided into two groups to draw their 

contribution: (i) bloom occurrence and (ii) no bloom. The cut-off point 4.2 was 

estimated from Fig. 3. However, this cut-off point should be validated by field 

observations via ROC curve analysis to precisely determine the threshold value 

for cyanobacterial bloom. This discrimination test was processed with field 

observation data. 

The dataset of 223 values of TRINDEX1 during 2016 – 2022 was used for 

TRINDEX in McLaughlin Reservoir, among them 17 cases with bloom and 216 

cases without bloom. The lowest TRINDEX1 showing bloom was 3.61 and is 

determined as the Threshold1. The maximum number of no bloom case was 

noticed when TRINDEX = 6.03 and the maximum bloom case were when 

TRINDEX = 6. From the above analyses, the proposition of a transition range for 

TRINDEX was from 3.61 to 4.2 and the suggested threshold 2 values for bloom 

occurrence  suggested  was  4.2 (Table  3). An AUC over 0.77 with p < 0.001 (Fig.  
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Figure 3 – Distribution of no bloom and bloom cases for TRINDEX 

 

4) for TRINDEX confirms the fair fit of our threshold 2 value 4.2 for McLaughlin 

Reservoir. 

 

Table 3 – Threshold 1 and 2 for Mclaughlin Road Reservoir 
 Threshold 1 Threshold 2 AUC 

Mclaughlin Road Reservoir 3.61 4.20 0.775 

 

 
Figure 4 – ROC curve for TRINDEX in McLaughlin Road Reservoir 

 

Practical Scheme for application. The scheme in Fig. 5 is suggested as a 

summarized management tool for bloom onset prediction based on TRINDEX. 

When under the threshold 1 and TRINDEX < 3.61, the monitoring plan for the 

reservoir should follow its established routine. However, when TRINDEX of the 
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waterbody goes between 3.61 – 4.2, the risk for a cyanoHAB growth increases 

although there may be no visible bloom. A more frequent sampling plan with all 

nutrient parameters, plus taxonomy and toxins analysis should be put in place. In 

addition, the early warning signs could be placed at the affected areas in order to 

inform residents about the algal growth concerns. In case of TRINDEX calculated 

greater than 4.2, the risk of blooming issues is supposed very high, and blooms 

even could be observed. And during this final phase, the water cannot be used for 

any purposes. 

 

 
Figure 5 – Practical scheme of TRINDEX application for bloom onset 

prediction based on McLaughlin Reservoir 
 

Conclusion. The prediction of cyanobacterial bloom occurrence has been an 

important and necessary objective and project in freshwater resources especially 

the reservoir for water supply for cities. The TRINDEX was introduced for the 

determination of thresholds for bloom onset and was tested by ROC curve. By 

determining the transitional phase to blooming aspects, a close relationship 

between observations and a mathematical model was established leading to 

developing a forecasting capability. 
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Since the beginning of ocean exploration, seafloor mapping, understanding 

of geomorphological structures, and investigation of the marine ecosystems 

remain the highest priority for ocean observation.  

Both monitoring and mapping of the underwater ecosystems are approached 

with various data from the following sources:  

- Remote sensing systems;  

- Acoustic data from sonars;  

- Digital imagery from autonomous underwater vehicles (AUV) and 

remotely operated vehicles (ROVs). 

It has been demonstrated in the past decade that underwater visual systems 

can be integrated into the underwater surveys with acoustic sonar systems but also 

could be applied solely and perform exceptionally well for ocean investigation 

projects. The progress in marine robotics and advanced computer vision solutions 

have led to the use of underwater vehicles such as AUVs and ROVs to make 
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various technical and scientific observations, such as underwater target tracking 

[6], ecological studies about various habitats and marine conservation, 

particularly for corals [1, 16], localization and navigation [3, 4], seabed mapping 

[15], 3D reconstructions of environments [10, 7], air black-boxes recovery 

missions [17, 13], detection and disposal of explosives [12]. 

When sonar data alone have not had sufficient resolution to make the 

precision investigation of the seafloor and habitat but with a large coverage, 

AUVs provide rich information besides their small footprint. The benefit of the 

images from AUV is the collecting and future analyses of visual features that 

could be explored in the hard-to-reach dive sites and are georeferenced and 

connected to the provided or processed in parallel bathymetry as a part of the 

cruise, for example: 

– defining the class of the certain objects; 

– finding the similar locations/objects;  

– finding the certain area where certain information could be found [11]. 

These main functions allow AUVs to serve in sophisticated missions, 

providing imagery that will be utilized for further mapping applications with 

machine learning approaches. After the image correction is applied for the 

underwater dataset, media files (video or photos) are running through the 

determined and already well-described process that includes the following steps - 

key features configuration and processing (based on the goal and the whole 

approach it could be feature engineering, feature extraction or feature learning), 

classification (like for the habitat mapping projects) or the certain object detection 

and verification. For better accuracy and reduction of human efforts, some 

additional processes could be added – like fine-tuning or pseudo-labelling.  

Early studies of the machine learning techniques for the automatic 

processing of the underwater imagery datasets were based on the proven satellite 

and aerial data framework due to the lack of ocean observation. The underwater 

imagery dataset has specific features due to the IOP (inherent optical properties) 

of the water column. Beside this, while the shallow and relatively transparent 

coastal regions could be observed with the airborne drones, deep seafloor is 

imaged with the artificial light sources [5] different from the solar illumination 

for the satellite and airborne imagery. Mentioned specific is taking for the 

consideration for the pre-processing of the imagery (including enhancing methods 

for the reduction of the light attenuation and scattering from the seabed forms and 

sediments) before further analyses.  Imagery from acoustic methods (e.g side-scan 

sonars) is affected by the speckle noise that also should be eliminated for the next 

step. One of the challenges for the data collection step is precise georeferencing 

for the deep seafloor as the underwater signals cannot be adjusted with the global 

positioning system as GPS or GNSS [9]. Modern solutions as SLAM 

[simultaneous localization and mapping) and multiagent dynamic system 

approaches are applied to increase the accuracy of navigation and geo-tagging. 



172 
 

For the detailed mapping such hydro physical properties as temperature, salinity, 

and conductivity also must be considered.  

 Due to the progress of digital cameras quality and resolution in unmanned 

underwater vehicles (UUVs) and autonomous underwater vehicles (AUVs) in 

recent years, the quantity of underwater imagery libraries has increased 

significantly [8] More than a million images of coral reefs are collected by The 

Integrated Marine Observing System (IMOS), but from this amount fewer than   

5 % is analysed and annotated by expert marine scientists. Only 1 – 2 % from     

40 mln of images collected for NOAA (the National Oceanic and Atmospheric 

Administration) as a part of VIAME (Video and Image Analytics for Multiple 

Environments) project have been annotated by humans [2]. Switch from to 

manual annotation to the reliable automated approach with no loss in the quality 

of results has become a high priority in the deep learning techniques and model 

architectures and remains the biggest challenge for finding appropriate solutions. 

High resolution and a huge amount of data in the process have increased the 

level of precision but also the complexity and amount data to be processed. 

Learning algorithms requires low-dimensional representation from the initial 

dataset for the further efficient learning. Various approaches for the reduction of 

the visual constituents were applied during past years, starting from the feature 

engineering when specific variables were derived from the raw data to the feature 

extraction when variables remain, while other – eliminated. Recent and most 

advanced method is feature learning when the patterns are automatically learned 

from the data. In these self-supervised techniques (such as autoencoder or 

contrastive learning) there is no requirement for human annotations.  

For the further image interpretation there are 3 main directions of the 

machine learning approach are   

1) object detection, when objects are found and mapped on the general dataset;   

2) classification of images, when objects are identified, each of the images may 

contain from one to several classes of objects; 

3) segmentation, when the exact outline is provided for the objects on the 

image, and each pixel is labelled. 

For the image interpretation machine learning techniques could be applied 

with different level of independence, as previously mentioned self-supervised 

when system is learning by defining labels itself like for example with the 

augmenting variations of the images like contrastive learning, also unsupervised 

when there are no labels for the dataset, supervised – with the labelled imagery 

and combination of both - semi-supervised. 

After decade of experiments with various classification techniques, well-

proven classifiers (algorithms of classification) are – for supervised – support 

vector machine (SVM), decision tree, random forest (RF) and for unsupervised – 

k-nearest neighbour. Depends on the purposes and specific of the dataset each of 

them individually or in the combinations are widely used in the seabed imagery 

classification with various model complexity [14]. 
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The main challenge of deep learning methods today is still the huge human 

efforts that need to be taken for the annotation of the classes before training and 

classification. One of the solutions that need more investigation and further 

research is self-supervised feature learning with the unlabelled dataset [19, 20]. 

As an example, the whole process of one of the missions of deep learning, CBIR 

(content-based image retrieval) is described in the Fig. 1 with the distribution 

between the manual work and time for the machine computing. 

r 100 representative images  

 
Figure 1 – Unsupervised learning method for the content-based retrieval 

 

This goal could be achieved with the representation learning as autoencoders 

and contrastive learning parts of the whole ecosystem. It helps to define and 

process only the most important information. Metadata (particularly 

georeferenced metadata) attached to the dataset is additional leverage for the 

model accuracy if we agree with the consideration that the similarity of the two 

objects' features is proportional to the physical distance between them.  

Despite significant progress and proved high level of accuracy for the 

supervised methods, there are a few areas that need to be addressed:    

- at the present time, there are no general theories about selecting the best deep 

learning architecture for different recognition tasks. This is due to the close 

relationship between the specific data sets and applications involved in these 

tasks; 
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- lack of research dedicated mainly to the specific object detection instead of 

classification or segmentation of marine environment;  

- for the self-supervised feature learning it is still no sufficient information and 

testing for the specific parameters contribution like the distance between 

objects for the similarity detection and how tuning spatial resolution of the 

imagery for the further processing (like the size of the cropped patches) may 

influence the accuracy; 

- for the content-based retrieval results, self-supervised learning allows to find 

target of interest but depends on the object accuracy may vary significantly. 

in this case strategy of the individual object or dataset for the image query 

should be developed. 
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Жиро-олійна промисловість України ‒ це підгалузь харчової 

промисловості, що переробляє олійні культури на жири. Основними 

олійними культурами є: соняшник, соя, ріпак, льон. Україна є одним із 

світових лідерів виробництва соняшникової олії та займає перше місце у 
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світі за її експортом. Найбільші врожаї олійних культур отримуються в 

Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях України. 

Аналізуючи інформацію Держстату [1] за показником кількості виробленої 

промислової продукції за десятирічний період з 360-ти найменувань 

виділяємо тільки ту, яка відноситься до виробництва рослинних олій на 

підприємствах переробної промисловості. Слід відмітити стійку тенденцію 

до збільшення обсягів виготовлення такого виду промислової продукції як 

«Олія соняшникова та її фракцій», а виробництво «Маргарину і суміжних 

продуктів» та «Продуктів харчових з жирів та олій» характеризується 

тенденцією спаду обсягів виготовлення. 

Метою дослідження є оцінка техногенного навантаження та 

екологічної шкоди довкіллю від функціонування об’єктів жироолійної 

промисловості. Предметом – вплив на довкілля стаціонарних джерел 

забруднення повітряного басейну. Об’єктами є три підприємства 

жироолійної промисловості. У якості вихідних даних використана 

інформація про викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

трьох підприємств. Оцінюємо техногенне навантаження та екологічну 

шкоду довкіллю від функціонування наступних виробничих комплексів: 

1) заводу для виробництва рослинної олії ТОВ «Потоки» (м. Дніпро) – це 

виробництво з отримання олії рослинної методами пресування та екстракції; 

2) комплексу по переробці сої на ТОВ «Глобинський переробний завод» 

(м. Глобине, Полтавська область) – це виробництво рослинної олії, шроту 

сої та оболонки сої гранульованої з насіння сої; 

3) комплексу по виробництву соняшникової олії та шроту ТОВ 

«Рістон Ойл» (м. Перещепине, Дніпропетровська область) проводить 

діяльність по виробництву соняшникової олії та шроту на базі комплексу 

переробки олійних культур методом переробки насіння соняшнику.  

Провадження діяльності підприємствами відбувається з дотримуватись 

вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів» і встановлених режимів та обмежень у межах санітарно-захисної 

зони об'єктів: «відстань від підприємств по переробці продукції 

рослинництва, в т.ч. насіння зернових і олійних культур складає 100 м». 

Порівняємо фактичні маси викидів шкідливих речовин усіма 

стаціонарними джерелами підприємств (рис. 1).  

Від 45-ти стаціонарних джерел викидів у атмосферне повітря 

Комплексом «Потоки» виділяється 181 т забруднюючих речовин в рік. При 

цьому перелік речовин представлений 10-ти інгредієнтами. Від 35-ти 

стаціонарних джерел викидів «Глобинського переробного заводу» 

виділяється 264 т в рік 11-ти забруднюючих речовин. Від 53 стаціонарних 

джерел викидів Комплексу «РІСТОН ОЙЛ» виділяється 103 т в рік 12-ти 

інгредієнтів. За результатами аналізу встановлено, що максимальними є 

викиди «Глобинського переробного заводу». 
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Рисунок 1 – Характеристика фактичних викидів шкідливих речовин 

стаціонарними джерелами підприємств 

 

У складі газо-повітряної суміші викидів ТОВ «Потоки» (рис. 2) 

переважає вміст: вуглецю оксиду, сірчистого ангідриду та азоту діоксиду. 

Серед зазначених інгредієнтів у складі викидів «Глобинського переробного 

заводу» (рис. 3) переважає вміст: вуглецю оксиду, гексану та азоту діоксиду. 

А у складі викидів «Рістон Ойл» (рис. 4) вміст сірчистого ангідриду, 

суспендованих твердих частинок, вуглецю оксиду та азоту діоксиду є 

максимальними. 

 

 
Рисунок 2 – Характеристика викидів шкідливих речовин стаціонарними 

джерелами Комплексу з виробництва рослинної олії ТОВ «Потоки» 

 

Одним із найпоширеніших підходів до оцінки техногенного 

навантаження на повітряний басейн підприємствами-забруднювачами є 

Методика оцінки техногенного навантаження на повітряний басейн на 

основі коефіцієнта небезпеки підприємства (КНП) [2, 3]. КНП визначається 

за формулою (1): 

 

КHΠ = ∑ (
𝑀𝑖

ГДКсді
)𝑛

𝑖=1

𝑎𝑖
                                             (1) 

 

де n – кількість шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємства; 

Мі – маса викиду i-ої речовини, т/рік; ГДКсді – середньодобова ГДК i-ої ЗР,  
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Рисунок 3 – Характеристика викидів шкідливих речовин стаціонарними 

джерелами Комплексу по переробці сої на  

ТОВ «Глобинський переробний завод» 

 

 
Рисунок 4 – Характеристика викидів шкідливих речовин стаціонарними 

джерелами Комплексу з виробництва соняшникової олії  

та шроту ТОВ «Рістон Ойл» 

 

мг/м3; i – константа, що дозволяє привести ступінь шкідливості i-ої 

речовини до шкідливості діоксиду сірки та приймає залежно від класу 

небезпеки речовини (1, 2, 3, 4) відповідно значення 1,7; 1,3; 1,0; 0,9. 

Результати розрахунку категорії небезпеки підприємств в залежності 

від значення КНП класифікуються згідно з обґрунтованими 

характеристиками техногенного навантаження на повітряний басейн. 

Для виконання розрахунків КНП для кожного з підприємств була 

систематизована інформація про викиди забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами, а також інформація з Державних санітарних 

правил охорони атмосферного повітря населених місць про встановлені 

ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Результати розрахунку 

представлені на рис. 5. 

Значення КНП для комплексу «Потоки» становить 2,3*103. Для 

комплексу по переробці сої на «Глобинському переробному заводі» КНП 

дорівнює 1,5*103. Для підприємства з виробництва соняшникової олії та 

шроту  «Рістон  Ойл»  його  значення  становить  1,2*103.  Всі  підприємства  
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Рисунок 5 – Результатів розрахунку КНП 

 

згідно з критеріями методики за рівнем техногенного впливу на повітряний 

басейн спричиняють «помірний» вплив, а встановлена категорія небезпеки 

підприємств – «три». За результатами графічного представлення числових 

значень КНП (рис. 5) виявилось, що максимальний рівень техногенного 

впливу на повітряний басейн здійснює Комплекс з виробництва рослинної 

олії «ПОТОКИ». 

Згідно з Методикою розрахунку показників для інтегральної оцінки 

стану довкілля [4, 5] визначаємо інтегральний показник стану атмосферного 

повітря (Патм), використовуючи значення фактичної маси викиду 

шкідливих речовин за рік усіма стаціонарними джерелами на території 

досліджуваних підприємств за формулою:  

 

Патм = 0,001 • m • I                                              (2) 

 

де Патм – визначається у т умовного навантаження (т.у.н.); m – фактична 

маса викиду шкідливих речовин за рік усіма джерелами на території 

досліджуваного регіону, тис. т; I – регіональний коефіцієнт, що враховує 

рівень впливу соціально-економічних і природно-кліматичних факторів, 

еколого-економічні наслідки техногенного навантаження по регіонах 

України. 

Для Комплексу з виробництва рослинної олії ТОВ «ПОТОКИ» у зоні 

впливу викидів ЗР від 45-ти стаціонарних джерел показник Патм дорівнює: 

Патм = 0,001 * 180,95*10-3 * 0,055 = 0,00000995 т.у.н. 

Для Комплексу по переробці сої на ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ 

ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» у зоні впливу викидів ЗР від 35-ти стаціонарних 

джерел показник Патм дорівнює: 

Патм = 0,001 * 263,68*10-3 * 0,055 = 0,0000145 т.у.н. 

2298.71

1463.52

1181.64

0 500 1000 1500 2000 2500

КНП

Комплекс з виробництва соняшникової олії та шроту ТОВ «РІСТОН ОЙЛ»

Комплекс по переробці сої на ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД» 

Комплекс з виробництва рослинної олії ТОВ «ПОТОКИ»



180 
 

Для Комплексу з виробництва соняшникової олії та шроту ТОВ 

«РІСТОН ОЙЛ» у зоні впливу викидів ЗР від 53-ох стаціонарних джерел 

показник Патм дорівнює: 

Патм = 0,001 * 102,80*10-3 * 0,055 = 0,0000056 т.у.н. 

При наявності прямої залежності між інтегральним показником стану 

атмосферного повітря та фактичною масою викиду шкідливих речовин 

очевидно, що величина розрахованого показника найбільша для 

«Глобинського переробного заводу», маса викидів забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами якого є найбільшою серед досліджуваних 

підприємств. 

Оцінка екологічної шкоди, яка наноситься довкіллю у результаті 

функціонування підприємств, виконується на основі інтегрального 

коефіцієнта екологічної шкоди (КЕШ) [6], який відображає умовну середню 

екологічну шкоду довкіллю від господарської діяльності, за наступною 

формулою: 

 

КЕШ = √
В1

ГДК1
∗

В2

ГДК2
∗ … ∗

В𝑛

ГДК𝑛

𝑛
                                     (3) 

 

де В1, В2, … , В𝑛 – фактичні обсяги викидів i-ої ЗР в атмосферне повітря 

та/або скидів у водні об’єкти, та/або розміщення відходів, та/або утворення 

радіоактивних відходів. 

Чим нижче значення даного показника, тим вище рівень екологічної 

безпеки підприємств. Коефіцієнт екологічної шкоди є показником-

дестимулятором, у формулу оцінки загального рівня екологічної безпеки 

підприємства він вноситься у зворотному значенні, тобто (1 – КЕШ). 

Зворотні значення КЕШ (1 – КЕШ) для підприємств такі: 

- для Комплексу з виробництва рослинної олії ТОВ «Потоки» 89,82 %; 

- для Комплексу по переробці сої на ТОВ «Глобинський переробний 

завод» 94,2 %; 

- для Комплексу з виробництва соняшникової олії та шроту ТОВ 

«Рістон Ойл» 91,7 %. 

Слід відмітити, що найнижчий показник екологічної безпеки 

підприємства, а отже найвищий коефіцієнт екологічної шкоди, характерний 

для Комплексу «Потоки», а найвищий показник екологічної безпеки 

підприємства, а отже найнижчий коефіцієнт екологічної шкоди, – для 

Комплексу по переробці сої «Глобинського переробного заводу». 

Основні висновки дослідження полягають у наступному: за 

результатами Оцінки техногенного навантаження на основі коефіцієнта 

небезпеки підприємств встановлюємо, що всі підприємства спричиняють 

«помірний» рівень впливу на повітряний басейн та відносяться до третьої 

категорії. Максимальний рівень техногенного впливу здійснює Комплекс 

«Потоки»; за результатами Оцінки стану атмосферного повітря на основі 
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інтегрального показника виявилось, що величина показника найбільша для 

«Глобинського переробного заводу», маса викидів ЗР стаціонарними 

джерелами якого є найбільшою серед досліджуваних трьох підприємств; за 

результатами Оцінки екологічної шкоди довкіллю на основі інтегрального 

коефіцієнта найвищий коефіцієнт характерний для Комплексу «Потоки», а 

найнижчий – для «Глобинського переробного заводу». 
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ВОД ДЛЯ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ  

ЗЕМЕЛЬ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ 

 

Шквірко О.М., PhD, інж., Тимчук І.С., к.с.-г.н., доц.,  

Мальований М.С., д.т.н., проф., Сторощук У.З., асп. 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 

oksanashkvirko@gmail.com 

 

Вступ. В результаті господарської діяльності людини утворюється 

велика кількість відходів. Найчастіше такі відходи зберігаються на 

спеціально відведених майданчиках, проте за десятки років такі місця 

зберігання стали переповненими, а тому почали негативно впливати на 

людину та навколишнє середовище. 

Впродовж останніх десятиліть особливу увагу привертає проблема 

зростання утворення та накопичення осадів стічних вод (ОСВ), які 

утворюються в результаті біологічного очищення стічних вод. Такі осади є 

багатими на різні мікро- і макроелементи, а тому створюють значний 

інтерес для використання як добрив в сільському господарстві та при 

біологічній рекультивації кар’єрів та звалищ. В умовах України такі способи 

утилізації ОСВ є найбільш доцільними, оскільки дозволяють вирішити 

декілька екологічних проблем, а саме: зменшення кількості накопичених на 

мулових полях і утилізація новоутворених осадів стічних вод, а також 

рекультивація сміттєзвалищ та земель, порушених внаслідок ведення 

гірничо-видобувних робіт [1]. 

У нашій роботі в лабораторних умовах ми намагалися встановити 

вплив субстрату на основі ОСВ на ріст і розвиток рослин та проаналізувати 

можливість використання його у проведенні біологічної рекультивації 

порушених земель.  

Результати досліджень. Для наших досліджень ми використовували 

ОСВ, які були попередньо відібрані на Львівських комунальних очисних 

спорудах, темно-сірий опідзолений ґрунт, цеоліт і глауконіт. Перед 

початком проведення лабораторних досліджень було визначено якісний 

склад ОСВ, за результатами яких встановлено, що вони містять у достатній 

кількості фосфор – 1,6 %, калій – 0,3 % та азот – 3,56 %, а отже можуть бути 

використані у складі субстрату або добрив для біологічної рекультивації 

земель [2]. 

Для визначення оптимального складу субстрату, який буде 

використовуватися для рекультивації, було застосовано метод біоіндикації. 

Біоіндикаторами були ячмінь звичайний і райграс. Впродовж ведення 

досліду велися спостереження за часом появи паростків, їх кількість на 

кожну добу і загальне проростання. По завершенню визначали середній 

показник довжини коренів і висоти наземної частини рослин. 
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На даному етапі дослідження проводили на контрольному зразку і двох 

видах субстрату: контрольний зразок – темно-сірий опідзолений ґрунт; 

субстрат 1: темно-сірий опідзолений ґрунт, свіжі осади і цеоліт у 

співвідношенні (%): 50 : 40 : 10; субстрат 2 – темно-сірий опідзолений ґрунт, 

свіжі осади і глауконіт у співвідношенні (%): 50 : 40 : 10. 

За результатами досліду, встановлено, що впродовж перших десяти 

днів проростання райграсу в субстратах з природними сорбентами (цеоліт, 

глауконіт) був вищим у порівнянні з контрольним зразком і становив: для 

контролю – 41 %, для субстрату з цеолітом – 63 % і субстрату з     

глауконітом – 83 %. Що стосується зразків з ячменем, то за цей же період 

часу у контрольному зразку середній показник проростання становив 83 %, 

у субстраті зі вмістом цеоліту – 97 %, зі вмістом глауконіту – 87 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Показник проростання ячменю звичайного та райграсу в 

різних субстратах залежно від часу, % 

 

Також варто зазначити, що починаючи з 14-го дня і до завершення 

досліду (60-й день) середній показник схожості рослин залишився сталим і 

становив: для ячменю звичайного у контрольному зразку – 93 %, у зразку з 

цеолітом – 97 % та у зразку з глауконітом – 87 %; для райграсу у 

контрольному зразку – 74 %, у зразку з цеолітом – 69  % та у зразку з 

глауконітом – 89 %. 

По завершенню досліду було визначено середній показник висоти 

наземної частини рослин і довжини коренів. За результатами цих 

вимірювань встановлено, що у субстраті з цеолітом і глауконітом середній 

показним висоти наземної частини ячменю є меншим від контрольного 

зразка на 17,3 % і 13,2 % відповідно. Що стосується довжини коренів, то тут 
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спостерігаються більш помітні зміни. Так, у зразку з цеолітом середній 

показник довжини коренів є меншим від контрольного зразка на 25,3 % (рис. 

2). 

 

 
Рисунок 2 – Зміна висоти стебла та довжини коренів рослин  

залежно від виду субстрату 

 

Також з рис. 2 можна побачити, що середній показник висоти наземної 

частини райграсу у субстраті з вмістом глауконіту є більшим від 

контрольного зразка на 3,2 %, а у субстраті з цеолітом – меншим від 

контрольного зразка на 4,4 %. Щодо середньої довжини коренів, то у 

субстратах з природними сорбентами цей показник є більшим від 

контрольного зразка на 5,6 % (зі вмістом цеоліту) та на 12,3 % (зі вмістом 

глауконіту). 

Висновки. Отже, використання субстрату на основі ОСВ, ґрунту і 

природного сорбенту позитивно впливає на ріст та розвиток рослин, 

оскільки містить в достатній кількості мікро- та макроелемети. Також варто 

додати, що проведені нами в лабораторних умовах дослідження дозволяють 

зробити припущення, що використання такого субстрату може мати 

позитивний ефект у проведенні біологічної рекультивації порушених земель 

(кар’єрів, звалищ тощо).  
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МОЖЛИВОСТІ ЇХ РІШЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЦИРКУЛЯРНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
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Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 
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Виступаючи звичним супутником повсякденного життя пересічного 

українця, автономні джерела живлення, що вичерпали свій ресурс, є 

настільки ж звичною складовою «міксу» побутових відходів. Під 

агресивним впливом зовнішніх чинників відбувається поступове 

руйнування оболонки гальванічних елементів, що спричиняє 

безперешкодне потрапляння забруднюючих речовин, які містяться в них 

(свинець, кадмій, ртуть, хром, цинк та ін.), в навколишнє середовище. 

Останні дослідження виявили, що лише одна батарейка є джерелом 

забруднення близько 800 л води або 16 м2 ґрунту. По харчових ланцюгах ці 

речовини потрапляють до організму людини і викликають негативні зміни 

здоров’я. Сьогодні українські дослідники вивчають вплив батарейок і 

акумуляторів на біоту на прикладі одноклітинних водоростей. Результати 

цих досліджень свідчать, що всі гальванічні елементи, в т.ч. непошкоджені, 

при потраплянні у навколишнє середовище впливають на живі організми.  

Сьогодні розвинені країни світу вже починають свій шлях переходу від 

концепції лінійної економіки до економіки замкненого циклу (або 

циркулярної). За лінійної економіки продукт виробляють, використовують 

та утилізують (take - make - dispose). Циркулярна ж економіка базується на 

принципі 3R (Reduce, Reuse, Recycle), тобто:  

• пріоритетність поновлюваних матеріалів;  

• максимальне використання продукту;  

• відновлення побічних продуктів і відходів.  

Загальні принципи циркулярної економіки втілюються в 10 стратегіях, 

зображених на рис. 1. Таким чином використані матеріали і відходи знову 

стають сировиною для економіки. Це сприяє вирішенню проблеми дефіциту 

природних ресурсів і високих цін на первинну сировину та зменшує 

залежність від імпортованих ресурсів. Отже, відпрацьовані елементи 

живлення в контексті циркулярної економіки можуть розглядатися не як 

сміття, а як висококонцентрована цінна сировина для одержання багатьох 

кольорових металів в результаті їх рециклінгу. 

В 2017 р. Уряд України схвалив Національну стратегію управління 

відходами  в  Україні  до  2030  р.,  яка  має  на  меті, зокрема, запроваджувати  
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Рисунок 1 – Стратегії економіки замкненого циклу 

 

принципи циркулярної економіки. Однак сьогодні в українському 

законодавстві відсутні будь-які закони, що регламентують порядок дій із 

батареями та акумуляторами, що вийшли з ладу. Закон «Про хімічні 

джерела струму», який діє сьогодні, торкається лише тих джерел живлення, 

ємність яких більше 7 А/год. 

Натомість, розвинені країни вже близько тридцяти років успішно на 

законодавчому рівні вирішують питання поводження з відпрацьованими 

джерелами струму. Так, наприклад, в Європейському Союзі на сьогодні 

чинною є Директива 2006/66/EC з поправками, яка регулює процеси 

зберігання й утилізації використаних батарейок і акумуляторів, як 

побутових, так і електромобільних. Однак, розвиток технологій спонукає 

європейське співтовариство до регулярних переглядів «батарейкових» 

директив. Зараз, наразі, проходить установлену законодавчу процедуру 

новий Регламент (ЄС) № 2020/0353, який скасовує Директиву 2006/66/EC і 

змінює Регламент (ЄС) № 2019/1020, що модернізує законодавство ЄС по 

батареях для забезпечення їх «сталості, високопродуктивності та 

безпечності протягом усього їхнього життєвого циклу». Ця ініціатива 

вимагатиме від виробників, імпортерів та/або дистриб'юторів усіх типів 

акумуляторів на ринку ЄС внесення змін у маркування, управління кінцевим 

терміном служби і комплексну перевірку ланцюжка постачання [1]. 

Новий Регламент зберігає існуючі обмеження на використання 

небезпечних речовин у всіх батареях і, зокрема, забороняє батареї, що 

містять ртуть і кадмій. Крім того, мінімальні рівні переробленого вмісту в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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батареях будуть введені в 2030 р., що в 2035 р. будуть збільшені. Існують 

додаткові пропозиції щодо мінімальних вимог до характеристик і 

довговічності (набирають чинності у 2026 та 2027 рр.) та можливості заміни 

батарейок у побутових приладах (набирає чинності у 2022 р.). Пропонована 

постанова запроваджує посилені зобов'язання щодо роздільного збору 

відпрацьованих батарей (з метою збору 70 % до 2030 р. для портативних 

батарей) та повну заборону на поховання відпрацьованих джерел живлення. 

Також будуть встановлені обов'язкові цілі щодо вилучення матеріалів з 

батарей щодо кобальту, міді, нікелю, свинцю та літію [1], запаси яких у 

природі обмежені, а їх видобуток генерує значні екологічні проблеми. Так, 

наприклад, для отримання 1 т літію потрібно 250 т мінеральної руди 

сподумен або 750 т збагаченого мінералами розсолу, що сильно виснажує 

ґрунтові води. Натомість, при вторинному виробництві 1 т літію потрібно 

переробити тільки 28 т використаних літій-іонних батарей (близько 256 од.). 

Основі принципи циркулярної економіки у свою діяльність активно 

впроваджують світові лідери автомобілебудівної галузі, які адаптують своє 

виробництво під круговий принцип отримання доходу на одному продукті. 

Переважна більшість виробників електрокарів діагностують і 

перепрофілюють свої відпрацьовані батареї для повторного використання, 

адже їх спеціалістами було підраховано, що електромобільні батареї, які вже 

не можуть бути використані для живлення автомобілів, залишають близько 

70 % початкової ємності, що дає широкі можливості для їх повторного 

використання. Так, наприклад, компанія Nissan в місті Наміе (Японія) 

встановила використані батареї Nissan Leaf для живлення вуличних 

ліхтарів, а в Амстердамі вони забезпечують енергопостачання стадіону 

Johan Cruijff Aren. Корпорація EVgo в місті Юніон-Сіті (США, Каліфорнія) 

оснащує батареями BMW швидкі зарядні станції, а батареї з відпрацьованим 

ресурсом від компанії Renault забезпечують працездатність ліфтів в Парижі 

[2]. 

За прогнозами до 2030 р. утилізації будуть підлягати понад 11 млн. т 

використаних літій-іонних акумуляторів, що з точки зору циркулярної 

економіки надає можливість забезпечити певний дохід, враховуючи різке 

зростання попиту в 11 разів на такі матеріали, як літій та кобальт [3]. 

Згідно з останнім звітом дослідницької групи Circular Energy Storage, 

глобальний ринок утилізації літій-іонних акумуляторів в 2022 р. досягне 

$1,3 млрд. З них $1,1 млрд припаде на сферу вторинного використання 

матеріальних ресурсів, які містяться у використаних батареях, а решта    

$230 млн. – на сектор ремонту і запчастин [4]. Прогнозується, що ринок 

літій-іонних акумуляторів, найшвидше зростаючий сегмент у виробництві 

хімічних джерел струму, до 2025 р. досягне 100 млрд. доларів США. Нині 

глобальний рівень переробки цього ринку становить лише 42 %. До 2025 р. 

вага щорічно проданих літій-іонних батарей збільшиться у п'ять разів і 

https://hevcars.com.ua/nissan/leaf/
https://hevcars.com.ua/bmw/i3/


188 
 

становитиме майже 5 млн. т, а ринок вторинної переробки цих батарей 

досягне $3,5 млрд. [3]. 

З огляду на обсяги продажів електрокарів в Китаї, 70 % ринку вживаних 

акумуляторів сконцентрується саме там. Лише за 2018 р. в цій країні обсяг 

ринку переробки акумуляторних батарей, що відпрацювали свій ресурс 

склав близько 5 млрд. юанів (788 млн. дол. США). Сьогодні провідні 

китайські компанії з виробництва акумуляторних батарей CATL і GEM Co 

Ltd спільно з автовиробниками BYD і Dongfeng здійснюють переплавку 

акумуляторних батарей (на основі технологій, розроблених у 

співробітництві з компаніями Tesla та Toyota) зі щорічним виділенням в 

цьому процесі близько 5 тис. т кобальту та нікелю [2]. 

Сьогодні розвинені країни світу демонструють успішний досвід 

ефективного вирішення питання поводження з відходами відпрацьованих 

джерел живлення шляхом впровадження державної політики, орієнтованої 

на принципи циркулярної економіки. Однак Україна значно відстає від 

світових лідерів з переходу до замкнутих циклів «життя» електронної 

продукції та її супутніх товарів. Переорієнтація існуючих в нашій державі 

методів господарювання в системі поводження з відпрацьованим 

джерелами живлення на засади кругової економіки може забезпечити не 

тільки поліпшення екологічної ситуації в країні, але й призвести до її 

економічного зростання та підвищення добробуту населення.   
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