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РЕФЕРАТ  

Звіт про НДР 333 с., 2 табл., 5 додатків, 20 джерел. 

 

Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПОРУДИ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ, 

ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ, ДРЕНАЖНІ ВОДИ, ЕВТРОФУВАННЯ, ЕКОЛОГІЧНА 

НЕБЕЗПЕКА, ПОСІБНИК 

 
Об’єкт дослідження – технології (споруди) фіторемедіації для очищення стічних вод 

населених пунктів та окремих підприємств. 

Мета роботи – розробити посібник з проектування очисних споруд з використанням 

технологій фіторемедіації, впровадження наукових засад використання технологій 

фіторемедіації для екологобезпечної водопідготовки та водовідведення. 

Методи дослідження – використано комплекс методів, що містить: лабораторні та 

натурні дослідження; системний комплексний підхід до аналізу отриманих даних. 

Використані відомчі та інформаційні джерела, експертні оцінки, структурно-логічні 

узагальнення. 

Визначено: одним із ефективних і економічно вигідних засобів покращення умов 

водовідведення у населених пунктах (для перехоплення сполук азоту, фосфору, біогенних 

речовин, нафтопродуктів і забруднення патогенними мікроорганізмами) є використання 

споруд фіторемедіації для очищення поверхневих стічних і дренажних вод, очищення 

господарсько-побутових стічних вод невеликих населених пунктів, окремих житлових 

районів, підприємств та установ, а також доочищення господарсько-побутових стічних вод 

після класичних біологічних очисних споруд; споруди фіторемедіації здатні суттєво підсилити 

ефективність процесів очищення стічних вод за рахунок використання природного потенціалу 

вищої водної рослинності до самоочищення, що відповідає вимогам Основної (рамкової) 

Директиви 2000/60/ЄС від 23 жовтня 2009 року «Про встановлення рамок діяльності 

співтовариства у сфері водної політики» та Директиви 91/271/ЄС «Про очистку міських 

стічних вод». 

Впровадження результатів роботи дозволяє досягти екологічно безпечного відведення 

усіх категорій стічних і дренажних вод у водні об’єкти.  

Результати роботи можуть бути використанні при прийнятті обґрунтованих 

управлінських рішень щодо вибору пріоритетних технологій екологічно безпечного 

водовідведення з територій населених пунктів України. 

Споруди фіторемедіації можуть бути впроваджені в існуючі системи водовідведення 

населених пунктів України, зважаючи на те, що вони не потребують значної перебудови 

основних елементів системи водовідведення та достатньо легко адаптуються до існуючих 

мереж водовідведення всіх категорій стічних вод. 

Результати роботи  можуть застосовувати: 

− усі суб’єкти господарювання, що здійснюють скид стічних вод у водні об'єкти; 

- органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за 

скидом всіх категорій стічних вод населених пунктів України; 

- проектні установи. 

 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, 

ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ 

У цьому звіті крім термінів, які визначені у законах та нормативних актах, 

використовуються наступні терміни: 

БСК  біохімічне споживання кисню у воді у стандартних умовах за певний 

час  (наприклад, БСК5 – за 5 діб). Інтегральний показник, що показує рівень 

забруднення води. 

ХСК  хімічне споживання кисню у воді. Інтегральний показник, що показує 

рівень забруднення води. 

БІС  Біоінженерні очисні споруди – споруди для очищення стічних вод, 

основним конструктивним елементом яких є вищі водяні рослини. 

ВВР   Вищі водні рослини, життєдіяльність яких проходить тільки у 

водному (занурені рослини, плаваючі, тощо) або частково у водному середовищі 

(повітряно-водні рослини, тощо).  

CW  Constructed Wetlands – дослівно штучно створене водно-болотне 

угіддя. Термін використовується в зарубіжних країнах для позначення споруд 

очищення води з використанням вищих водних рослин. 

Біоінженерні споруди – споруди фіторемедіації, які поєднують у собі 

основні елементи споруд ґрунтового очищення і систем для штучного поповнення 

незахищених підземних вод і використовують як біофільтр вищі водні рослини. 

Безпека споруди – властивість споруди не створювати загрозу для життя і 

здоров’я людини, навколишнього середовища та об’єктів господарювання. 

Біологічні ставки– споруди фіторемедіації, які являють собою штучно 

створені водойми для глибокого очищення (доочищення) стічних вод з 

використанням природних методів очищення. 

Біоплато – споруда фіторемедіації, в якій вищі водні рослини відіграють роль 
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біофільтрів, що обмежують або запобігають доступу забруднюючих речовин у 

водний об’єкт. Потік води, що очищається проходить через зарості повітряно-

водних рослин та занурені рослини. Використовуються різні типи біоплато: 

поверхневе, наплавне, закрите гідропонного типу тощо. 

Біологічна плівка (біоплівка), перифітон – сукупність мікроорганізмів на 

поверхні завантаження біологічного фільтру та занурених у воду стеблах та листях 

рослин. 

Біоценоз – сукупність організмів, які населяють споруди біологічного 

очищення (різні популяції бактерій, актиноміцетів, грибів, найпростіших, нематод 

тощо). 

Ботанічні майданчики – мілководні акваторії довільної конфігурації з 

заростями ВВР, як правило, природного походження площею від декількох 

одиниць до десятків гектарів, створювані в існуючих пониженнях рельєфу 

місцевості або на спеціально обвалованих територіях. 

Евтрофування вод – підвищення біологічної продуктивності (трофності) 

водних об'єктів, зумовлене дією комплексу природних і антропогенних чинників, 

перш за все збільшенням вмісту сполук біогенних елементів та патогенних 

мікроорганізмів в стічних водах, які відводяться у водні об'єкти. 

Макрофіти – у ботанічний класифікації повітряно-водні рослини. 

Поверхневі стічні води – стічні води, що утворюються внаслідок випадіння 

атмосферних опадів (дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення 

зелених насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів, 

проїжджої частини автодоріг і вулиць на сельбищних територіях населених пунктів 

та майданчиках об’єктів господарювання.  

Регулююча ємність – споруда для регулювання витрати стічних вод.  

Споруди фіторемедіації – енергоефективні інженерні споруди для 

очищення стічних вод, розроблені на основі властивостей природних водно-

болотяних угідь, в яких проходять процеси мікробної трансформації та 
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фіторемедіації забруднень (органічні забруднення, завислі речовини, патогенні 

мікроорганізми та біогенні елементи із стічних вод). 

Стічні води – води, що утворилися в процесі господарсько-побутової і 

виробничої діяльності (крім шахтних, кар'єрних і дренажних вод), а також 

відведені з забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання 

атмосферних опадів. 

Термін (строк) експлуатації – встановлений у проекті проміжок часу, 

протягом якого зберігається експлуатаційна характеристика об’єкта. 

Технології фіторемедіації – комплекс методів екологічного очищення 

води, ґрунтів та, навіть, атмосферного повітря з використанням рослинних 

угруповань і пов'язаних з ними мікроорганізмів. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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ВСТУП 

У сучасний період розвиток України відбувається на засадах сталого 

розвитку, який є ідеологією запобігання негативним наслідкам людської 

діяльності та проведення попереджувальних заходів для створення безпеки 

здоров’я та життєдіяльності людини, навколишнього середовища тощо [1]. 

Концепція сталого розвитку–такого розвитку країн і регіонів, коли економічне 

зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності 

суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем 

відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність 

теперішніх та майбутніх поколінь- безумовно вимагає не лише економічного 

підходу до розвитку виробництва, але і екологічну складову захисту довкілля. 

В останні роки у світі активно розвиваються та використовуються 

альтернативні, екологічно та економічно прийнятні технології очищення 

забруднених вод. Технологія фіторемедіації – одна із перспективних технологій 

очищення забруднених вод, завдяки низьким капітальним витратам на 

будівництво, простоті експлуатації та високій ефективності знезараження 

забруднених вод. Очищення та знешкодження стічних вод відбувається в 

результаті складної взаємодії ґрунтів, повітря та мікроорганізмів. Ці процеси 

проходять практично в кожному природному об’єкті (у повітрі, ґрунтах, 

поверхневих чи підземних водах). Технологія у ряді випадків є альтернативою 

інтенсивним методам знешкодження забруднень не тільки у водному 

середовищі, але і в ґрунтах та повітрі.  

Фіторемедіація —технологія очищення навколишнього середовища за 

допомогою рослин та асоційованих з ними мікроорганізмів. У цій технології 

використовуються природні процеси, до яких залучені рослини та ризосферні 

мікроорганізми, які використовують різні забруднювачі для своєї 

життєдіяльності. У процесі фіторемедіації використовуються біогеоценоз, 

енергія світла,  тому дана технологія значно дешевша за методи, засновані на 

застосуванні техніки.  
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Технологія заснована на використанні основних фізіологічних механізмів 

вищих водних рослин та мікроорганізмів різосферної зони, таких як 

транспірація, фотосинтез, метаболізм тощо. Біоценоз, що формується у 

ґрунтах, поверхневих і дренажних стічних водах, може вилучати з них та 

накопичувати неорганічні та органічні сполуки, стабілізувати та 

метаболізувати речовини. Вилучені речовини можуть накопичуватися, 

транспортуватися та акумулюватися в різних клітинах та тканинах.  

Особливу актуальність впровадження технологій фіторемедіації набуває у 

зв’язку з розташуванням практично всіх населених пунктів України на 

евтрофованих водних об’єктах («уразливі зони» у Директивах ЄС), адже 

антропогенне евтрофування є одним з найістотніших чинників, що негативно 

впливає не тільки на якість поверхневих вод, але й поширюється на атмосферне 

повітря та ґрунтовий покрив. У першу чергу це потребує особливої уваги з точки 

зору охорони здоров'я людини, яке являється основним критерієм ефективності 

функціонування всіх сфер господарської діяльності. 

Запропоновані споруди на основі технологій фіторемедіації відносяться до 

класу водоохоронних споруд, відмінною особливістю яких є агрегація процесів 

очищення, що характерні для взаємодії інфільтраційних вод з ґрунтами та 

процесів, що відбуваються у біоценозі рослин. Споруди об'єднують в собі 

основні елементи споруд ґрунтового очищення, споруд для штучного 

поповнення водоносних горизонтів відкритого типу, біологічних ставків з 

використанням вищих водних рослин.  

Даний звіт – підсумок багаторічних досліджень з проблеми екологічно 

безпечного водокористування у населених пунктах України. При розв’язанні 

проблеми екологічно безпечного водокористування була запропонована 

технологія еколого безпечного водокористування в населених пунктах України, 

яка орієнтована на використання методів фіторемедіації (основний наголос 

зроблено на евтрофовані водні екосистеми).  
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1 ТЕХНОЛОГІЇ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ – ОДИН З НАПРЯМКІВ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 

Україна є однією з найменш водозабезпечених країн Європи, при цьому 

водокористування в країні здійснюється переважно нераціонально. Внаслідок 

токсичного, мікробіологічного та біогенного забруднення відбувається 

погіршення екологічного стану річкових басейнів. Основними джерелами 

забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, неналежний стан 

інфраструктури водовідведення та очисних споруд, недотримання норм 

водоохоронних зон, змив та дренування токсичних речовин із земель 

сільськогосподарського призначення. Основні речовини, що призводять до 

забруднення, - сполуки важких металів, сполуки азоту та фосфору, 

нафтопродукти, феноли, сульфати, поверхнево-активні речовини. Останнім 

часом зростає забруднення медичними відходами та мікропластиком, яке на 

сьогодні не контролюється [1]. 

Здоров’я людини визнано основним критерієм ефективності 

функціонування усіх без винятку сфер господарської діяльності, а забезпечення 

населення якісною і безпечною питною водою в належній кількості визнане 

основним завданням органів виконавчої влади. Першочерговими завданнями 

державної екологічної політики України  в забезпеченні сталого розвитку є 

створення безпеки життя і здоров’я людини, безпечного стану довкілля, доступу 

до якісної питної води і безпечних харчових продуктів, сприятливих умов для 

ведення господарської діяльності [1] – [2]. 

Аналіз умов водопостачання свідчить про те, що якість води у поверхневих 

водних об’єктах України значно погіршується внаслідок перманентного скиду у 

водні екосистеми забруднених зворотних вод (недостатньо очищених та без 

очищення). У 2018 р. частка забруднених стічних вод у загальному 



12 

 

 

водовідведенні складала 17,6 %, а в окремі попередні роки досягала 38,7% 

(2005р.) за рахунок зростання скиду стічних вод без очищення.  

Особливо уразливими виявилися водні екосистеми озер, водосховищ, 

малих річок. Процеси екологічних змін у багатьох водних об’єктах, особливо у 

промислово розвинутих густозаселених регіонах, носять деградаційний характер 

[3]. 

За інформацією Департаменту гідрометслужби і моніторингу Мінприроди 

України [4] на сьогодні в нашій державі майже не залишилося водних об‘єктів, 

які б за екологічним станом належали до першої категорії (найкращої). У 

доброму стані знаходяться лише невеликі річки Карпат і Гірського Криму. Вода 

більшості водних об‘єктів України на сучасному рівні класифікується як 

забруднена і брудна (4 – 5 клас якості). 

Найгірший екологічний стан спостерігається в басейнах річок Дніпра, 

Сіверського Дінця, річках Приазов‘я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу, 

де вода характеризується як дуже брудна (6 - 7 категорія - найгірші). За 

гідробіологічними показниками більшість водних об‘єктів (61% контрольованих 

водних об‘єктів) перебуває у стані надмірної екологічної напруги (річки Дніпро, 

Дунай, Південний та Західний Буг, Дністер, Кальміус, Кальчик, Казенний 

Торець, Тетерів, Рось, Унава). Значній частині водних об‘єктів властиві  

елементи екологічного та метаболічного регресу (річки Стир, Сіверський Донець, 

Уди, Лопань, Мокра Плотва, Тиса, Латориця, Прут). Порушення якості води 

досягло таких рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем [5]. 

З метою запобігання виникнення надзвичайних екологічних ситуацій, 

епідемій, пов’язаних з погіршенням якості води водних об’єктів – джерел 

питного водопостачання, спричиненого антропогенним евтрофуванням та 

мікробіальним забрудненням вод, ґрунтів та атмосферного повітря, які можуть 

вплинути на здоров’я людей, необхідно здійснення комплексу 

попереджувальних заходів, що вживаються для поліпшення стану вод.  Особливо 

це актуально у сучасних умовах, зважаючи на те, що процеси евтрофування 
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річок, ґрунтів та атмосферного повітря прогресують.  

Існуючі системи водовідведення в Україні екологічно небезпечні, 

особливо в частині відведення поверхневих стічних та дренажних вод, які є 

значним джерелом надходження біогенних елементів і органічних речовин,  

патогенних мікроорганізмів у поверхневі водні об'єкти України. До складу 

поверхневих стічних вод, які утворюються на території населених пунктів і 

практично без очищення скидаються у водні об'єкти: крім забруднень завислими 

речовинами, нафтопродуктами, біогенними елементами, органічними 

речовинами надходить значна кількість патогенних мікроорганізмів. Близько 

двох відсотків неочищених побутових стічних вод надходить у дощову 

каналізацію внаслідок аварійних ситуацій на мережах і спорудах каналізації 

населених пунктів. Спричиняють бактеріальне забруднення поверхневих стічних 

вод також несанкціоновані скиди побутових стічних вод від окремих будівель 

фізичних осіб, суб’єктів господарювання у мережі дощової каналізації. 

Враховуючи склад і концентрацію забруднень поверхневих стічних вод, 

наявність підключень випусків побутової каналізації  до мереж дощової 

каналізації рекомендується застосування біологічного очищення поверхневих 

стічних вод, оскільки механічне очищення не зменшує в них вміст біогенних 

елементів, органічних речовин, а головне кількості патогенних мікроорганізмів, 

що призводить до значного ступеня евтрофування поверхневих водних об’єктів. 

Зменшенню небезпеки для здоров’я та життєдіяльності людини, 

пов’язаного з антропогенним евтрофуванням водних об’єктів, сприятиме 

перевлаштування водовідведення в екологічно безпечне, що є стратегічним 

завданням на шляху країни до сталого розвитку. Для покращення стану водних 

об’єктів України запропоновано впровадження споруд фіторемедіації, які дають 

змогу реального переходу до екологічно безпечного водокористування. 

Мікробіальне забруднення поверхневих водних об’єктів є одним із 

основних чинників  високого рівня інфекційної захворюваності населення.  
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Евтрофовані водні об’єкти підпадають під дію Директиви 91/271 «Про 

очистку міських стічних вод» від 21.05.1991 [6], як такі, що уражені "цвітінням", 

або відносяться до зон, які потребують особливої уваги з більш суворою 

регламентацією антропогенного навантаження, а отже потребують обмеження 

скиду біогенних і органічних речовин і запобігання забруднення патогенними 

мікроорганізмами. 

«Цвітіння» ціанобактерій сприяє розвитку у водному середовищі 

небезпечних для людини патогенних мікроорганізмів, зокрема епідемічного 

вібріону холери.  

Аналіз власних досліджень та світового досвіду дозволив рекомендувати 

для покращення умов водокористування і екологічного стану водних об’єктів, 

попередження надходження біогенів водоохоронні заходи, а саме еколого 

прийнятні очисні споруди, які б задовольняли вимоги з очищення поверхневих 

стічних і дренажних вод, очищення господарсько-побутових стічних вод малих 

населених пунктів та окремих об’єктів, підприємств та установ і, одночасно, не 

порушували довкілля та мали естетичний вигляд. Основними технічними 

вимогами є створення умов для очищення вод із забезпеченням ступеню 

очищення до діючих нормативних показників якості води на скиді для водойм 

рибогосподарського призначення. 

Використання цих споруд забезпечує зменшення в очищених стічних 

водах органічних сполук, біогенних елементів, нафтопродуктів та їх 

знезараження. Доочищення господарсько-побутових стічних вод після споруд 

біологічного очищення необхідно у разі їх скиду до поверхневих водних об’єктів 

зі значним ступенем евтрофованості. 

Споруди фіторемедіації можуть бути впроваджені в існуючі системи 

водовідведення стічних вод населених пунктів України. Вони не потребують 

значної перебудови основних елементів систем водовідведення та достатньо 

легко адаптуються до існуючих систем водовідведення  стічних вод. 



15 

 

 

Принцип роботи споруд фіторемедіації (Constructed Wetlands) заснований 

на використанні природного процесу очищення, який протікає у водній товщі та 

прикореневій зоні фільтруючих ґрунтів і власне ґрунтах (при фільтрації), та які є 

субстратом для формування біогеоценозів вищих водних рослин. Використання 

споруд фіторемедіації дає можливість впровадження біологічного очищення для 

всіх категорій стічних і дренажних вод і дозволяє досягти екологічно безпечного 

відведення цих вод у водні об’єкті. Природною екосистемою функцією цих 

споруд є поглинання рослинами вуглецю з атмосфери і перетворення його на 

органічний  вуглець, очищення і зволоження повітря [6]–[13].  

Споруди фіторемедіації - це мілководні басейни з фільтруючим 

завантаженням (дном), на яких висаджена вища водна рослинність (ВВР). 

Фільтруюче завантаження (дно) представлено товщею насипного щебню. 

Відмінною особливістю споруд є штучно створюваний біогеоценоз, якісні та 

кількісні характеристики якого формуються під впливом вищих водних рослин. 

В процесах очищення беруть активну участь бактерії, фітопланктон, періфітон, 

вищі водні рослини, мікрофлора ґрунтів. 

Принципова будова споруди фіторемедіації складається з чотирьох 

основних елементів – водотривкий шар, фільтруюча товща, вищі водні рослини, 

пристрої для рівномірного розподілу стічної води по площі споруди та 

регулювання рівня води. Кожний елемент споруди важливий для її повноцінного 

функціонування. 

Значну роль в процесах очищення забруднених вод виконують ВВР. 

Накопичення рослинами біогенних елементів збільшується під дією світла, 

залежить від рН води, а також від видових особливостей рослин, густоти біомаси 

і ряду інших факторів, а саме – температури та кисневого режиму. Очисна 

здатність споруд фітотехнології не поступається за своєю ефективністю 

традиційним очисним спорудам. Водночас, істотно підвищується вміст кисню за 

рахунок фотосинтетичної аерації води, що відіграє істотну роль в окисленні 

забруднювачів.  
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У випадку систематичного порушення рівноваги між протилежними 

процесами фотосинтезу та подиху на бік переваги фотосинтезу відбувається 

збільшення об′єму новоутворення органічної речовини у водному об′єкті, 

підвищення його трофічного рівня. Зміщення балансу в напрямку новоутворення 

органічної речовини можна розглядати як кінцевий результат впливу багатьох 

порушень продукційних і деструкційних процесів, що виникають на різних 

етапах евтрофування.  

Головною умовою евтрофікації є присутність у воді хімічних речовин, 

необхідних для росту первинної продукції, основними елементами, що 

безпосередньо визначають інтенсивність біогідрохімічних процесів є вуглець, 

азот і фосфор. Вони є складовими частинами всiх тканин живих органiзмiв i тому 

їм належить провiдна роль у розвитку життя у водних об'єктах. У свою чергу, 

концентрацiя цих бiогенних елементiв та їх режим цiлком залежать вiд 

iнтенсивностi бiохiмiчних та бiологiчних процесiв, якi вiдбуваються у водних 

об'єктах. 

До зовнішніх чинників формування стану водних екосистем відносяться і 

кліматичні умови, які у значній мірі визначають виникнення, інтенсивність та 

тривалість „цвітіння” ціанобактерій в евтрофованих водних об’єктах.  

Найбільшого впливу водні екосистеми зазнають від антропогенних 

навантажень, джерелами яких є промислові підприємства, комунальні 

господарства населених пунктів, що розташовані на ділянках водозбірних 

басейнів, а їх виробничі, господарсько-побутові та  поверхневі стічні води 

відводяться у водні об’єкти. Впливають на стан водних об’єктів і неорганізовані 

поверхневі стічні води, які стікають  по рельєфу місцевості і без очищення 

потрапляють до них.  

Склад поверхневих стічних, як організованих, так і неорганізованих, у 

значній мірі залежить від рівня антропогенного навантаження на територію 

населеного пункту, його благоустрою, складу ґрунтів, рельєфу тощо. Суттєві 
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викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря призводять до забруднення 

території пилом, важкими металами, які містяться у джерелах викидів 

промислових підприємств, і під час  дощів потрапляють у поверхневі стічні води. 

Розташовані на водозбірній площі водних об’єктів звалища та полігони твердих 

побутових, виробничих відходів є також  джерелом забруднення поверхневих 

стічних вод органічними та біогенними сполуками, а також інших  речовин, які 

складаються на цих полігонах. Таким чином, поверхневі стічні води можуть бути 

своєрідним комплексним показником рівня антропогенного навантаження на 

різні компоненти довкілля населеного пункту – атмосферне повітря, водне 

середовище, ґрунти. 

«Цвітіння» синьо-зелених водоростей у водних  об’єктах, через ймовірну 

присутність речовин токсичної дії у окремих їх представників, створює значний 

ризик еколого-медичному благополуччю життєдіяльності населення. При 

масовому розвитку і відмиранні водоростей у воду надходить значна кількість 

метаболітів, деякі з них мають токсичну, алергенну та канцерогенну дію. 

Запропоновані заходи  щодо зменшення негативного впливу „цвітіння” на 

життєдіяльність населення досить затратні і можуть суттєво обмежити 

нормальну життєдіяльність населення.  

Для зменшення негативного впливу евтрофування водойм при їх 

використанні для питного водопостачання населених пунктів необхідне 

впровадження довгострокових  та оперативних технологічних заходів.   

Заходи довгострокового виконання пов’язані з поступовим зменшенням 

обсягів скидання неочищених і недостатньо очищених стічних вод населених 

пунктів, зі збільшенням водообміну водойми (якщо можливо), з очищенням 

русла водойми від донних відкладів, які є джерелом вторинного забруднення, 

впровадженням споруд фіторемедіації тощо. 

Оперативно-попереджувальні заходи спрямовані на зменшення 

негативного впливу на водокористувачів води евтрофованих водних об’єктів. 

Характер цих заходів залежить від фактичного рівня евтрофування водойми. 
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Тому прийняття рішень щодо проведення оперативних технологічних і 

технічних визначається за результатами оцінювання стану евтрофованих водних 

екосистем.  

Споруди фіторемедіації (біоінженерні споруди) з 1983 р. пройшли 

лабораторні і натурні дослідження і включені більш ніж у 400 проектів 

водоохоронних комплексів, що споруджуються в різноманітних регіонах 

України, держав СНД, Німеччині [14]–[20]. 

Споруди є простими в експлуатації, не особливо чутливими до змін витрат 

води і концентрації забруднень. Площа БІС коливається від декількох сотень 

квадратних метрів до десятків гектарів, потужність фільтруючої товщі з 

мікроорганізмами – 0,6 – 1,0 м, товщина шару води в споруді – 0,3 – 1,0 м.  

В залежності від вихідних концентрацій нормованих інгредієнтів, 

зовнішніх чинників (температури повітря, величини атмосферних опадів, 

інсоляції) і режиму експлуатації, час контакту потоку з біогеоценозом, при якому 

досягається максимальний ефект очищення, для різноманітних сполук складає 

від 0,5 до 6 діб. 

За основними забруднюючими речовинами поверхневих стічних вод, 

ступінь очищення на БІС становить: за БСК та ХСК – 65% - 90%; нафтопродуктів 

– 20% - 90%; завислих речовин –  96% - 98%; амонію, нітратів – 60% - 90%;  

бактерій E-Coli, мікроводоростей – 96% - 98% [14]. 

Один з основних конструктивних елементів споруд фіторемедіації – вищі 

водні рослини. Видовий склад вищих водних рослин  визначається з огляду на 

такі критерії: розвиненості (потужності) кореневої системи; стійкості до високих 

значень мінералізації (особливо солоності); географічного розповсюдження. 

Вищі водні рослини у спорудах фіторемедіації є одним з важливих елементів, які 

впливають на зміни у якісному складі води. Вищі водні рослини активно 

приймають участь у формуванні умов життєдіяльності біоценозу споруди, 

обумовлюють мінімальний приріст біомаси водної товщі, спрямованість 
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продукційно-деструкційних процесів у бік деструкції да мінімізує появу 

вторинного забруднення. 

Розвинена коренева система необхідна для забезпечення тривалої  

експлуатації споруд без додаткових заходів для попередження кольматції 

верхнього шару фільтруючої товщі (кольматація є постійною загрозою 

інфільтраційним спорудам  при надходженні до них води з підвищеним вмістом 

органічних та завислих речовин). 

Стійкість до високих значень солевмісту необхідна для гарантування 

життєздатності штучного біогеоценозу в умовах надходження 

високомінералізованих поверхневих дренажних або стічних вод. 

Географічне розповсюдження вищих водних рослин, що 

використовуються у спорудах фіторемедіації, дає можливість використання цих 

споруд у різних кліматичних зонах. 

Очищення у водній товщі здійснюється не тільки за рахунок  вищих 

водних рослин, але й періфітоном, фітопланктоном та бактеріопланктоном. 

Очищення у ґрунтах фільтруючої товщі споруд фіторемедіації здійснюється за 

рахунок життєдіяльності потужної кореневої системи очерету та бактерій. 

Дослідження в умовах працюючої споруди продемонстрували  

вирішальну роль фільтруючої товщі ґрунтів у трансформації якості  води у 

спорудах фіторемедіації. Основні процеси здійснюються у ґрунтах, їх 

інтенсивність змінюється у залежності від вихідних концентрацій 

забруднюючих речовин та зовнішніх факторів (температури повітря та води, 

пори року тощо). 

Наприкінці вегетаційного періоду вищих водних рослин (вересень-

листопад) інтенсивність процесів очищення у водній товщі знижується, 

ефективність роботи споруди підтримується за рахунок процесів, що протікають 

у фільтруючій товщі ґрунтів.  

Важливим структурним компонентом споруд фіторемедіації є перифітон 

очерету. Дослідження показали, що в ньому присутній детрит, бактерії, гриби, 
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інфузорії, коловертки, водорості. Останні домінують влітку, а восени 

зустрічаються у незначній кількості. Основу альгофлори споруд складають 

зелені та діатомові водорості. 

Деструкційні процеси органічної речовини  за рахунок гетеротрофних 

бактерій перифітону  здійснюються більш інтенсивно, ніж деструкція органічної 

речовини планктону, оскільки у перифітоні очерету послаблена інгібіруюча дія 

водоростей  по відношенню до гетеротрофів. 

Дослідження якісного та кількісного мікробіологічного складу  споруд 

фіторемедіації на різних глибинах показало наявність різноманітних 

фізіологічних груп. Найбільша кількість бактерій у ризосферній зоні очерету, де 

створюються сприятливі умови для їх розвитку. 

Також важлива роль очерету у покращенні проникності фільтруючої товщі 

ґрунтів за рахунок перфорації товщі кореневищною масою очерету. Дослідження 

гідродинамічних характеристик фільтруючої товщі ґрунтів з посадками вищих 

водних рослин, зокрема очерету звичайного показали, що  при подальшому 

розвитку кореневої системи ВВР спостерігається покращення фільтраційних 

характеристик ґрунтів. 

Необхідний ступінь очищення на спорудах фіторемедіації  досягається 

також за рахунок технологічних засобів регулювання. Вибір технологічних 

засобів управління якості води на спорудах фіторемедіації залежить від витрат 

води та концентрації нормованих інгредієнтів. Необхідний ефект очищення 

досягається за рахунок використання різних режимів ( статичний, динамічний, 

комбінований) експлуатації споруд. 

У статичному режимі (режимі контакту) споруди працюють по типу  

біологічних ставків, ботанічних майданчиків. У цьому випадку вода, що 

подається на очищення, витримується у споруді певний час. Такий режим роботи 

споруд може використовуватися для підтримки життєдіяльності біоценозу у 

випадку  незначних витрат  стічних вод. 
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У динамічному режимі, який характерний для експлуатації 

фітофільтраційних пристроїв, біоплато, конструктивні особливості споруд 

фіторемедіації забезпечують створення складного  просторового потоку води, 

що очищується, як крізь зарості вищих водних рослин, так і крізь фільтруючу 

товщу ґрунтів. Рух  води забезпечується кількома  способами: ухилом поверхні, 

підбором різних типів та конструкції дренажних пристроїв, характером їх 

розміщення у фільтруючій товщі. 

Комбінований режим поєднує як статичний так і динамічний режими. Він 

зазвичай використовується при значних коливаннях витрат та концентрацій 

забруднюючих речовин у поверхневих та дренажних стічних водах. При 

стабільних концентраціях та витратах  споруда працює у динамічному режимі, 

при різкому зростанні концентрацій з метою збільшення часу контакту споруда 

може  переходити у статичний режим. 

Важливою складовою частиною технології регулювання якості води, 

завдяки спорудам фіторемедіації, є технологія їх експлуатації, зокрема висадка 

та прибирання вищих водних рослин. Розмножується очерет звичайний 

переважно вегетативно, за рахунок зимових бруньок, розташованих на 

кореневищах. Тому більшість способів створення споруд фіторемедіації 

основані на використанні кореневищної маси. Також можливо висадка 

вегетативних пагонів (конусів росту, стебел). Однак такі способи вимагають 

значних витрат на підготовку посадкового матеріалу, при цьому у значній мірі 

травмуються природні фітоценози ВВР. Найбільш прийнятний є спосіб посадки 

відростками очерету- столонами, шматочками кореневищ та окремі корені. 

Посадковий матеріал закладається у траншеї глибиною до 10 см на відстані 5 см 

один від іншого. 
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2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОСІБНИКА З ПРОЕКТУВАННЯ 

ОЧИСНИХ СПОРУД З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 

ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ 

У розробленому «Посібнику з проектування очисних споруд з 

використанням технологій фіторемедіації» (Додаток А) розглянуті наступні 

положення: 

- обґрунтована необхідність впровадження технологій фіторемедіації для 

очищення поверхневих стічних та дренажних вод, особливо в умовах 

евтрофування складових довкілля; 

- алгоритм вибору основних конструктивних елементів споруд 

фіторемедіації; 

- розглянуті основні механізми знезараження патогенних мікроорганізмів 

в заростях ВВР та БІС; 

-  проаналізовані особливості роботи БІС у зимовий період; 

- впровадження технологій фіторемедіації як захід для охорони малих 

річок; 

-  споруди фіторемедіаціїї для попередження забруднення атмосферного 

повітря; 

-  рекомендації щодо розробки біологічної складової споруд 

фіторемедіації для кліматичних зон України; 

-  споруди фіторемедіації як елемент ландшафтного дизайну; 

-  технології фіторемедіації для очищення фільтрату полігонів твердих 

побутових відходів. 

В процесі вибору необхідного типу та конструкції очисних споруд 

враховуються всі природно-техногенні особливості регіону та природні процеси 

самоочищення, які відмічені у процесі вивчення регіону згідно діючого  ДБН 

В.2.5-75.[13] 

Розробка системи очищення з необхідною ефективністю та мінімізацією 

капітальних та експлуатаційних витрат забезпечується використанням каскаду  
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споруд, що забезпечить необхідну ефективність процесу самоочищення за 

рахунок інтенсифікації роботи природного біогеоценозу вищих водних рослин 

(очерет, рогіз) у спорудах.  

Розрахунок параметрів споруд можна проводити з використанням декілька 

варіантів розрахунків. Вибір визначається наявністю вихідних даних та 

поставленою метою. Оптимальним і найбільш ефективним є спосіб розрахунку 

споруд з використанням таких показників, як ступінь очищення та час контакту. 

Ступінь очищення стічних вод у споруді залежить від часу контакту 

забрудненого потоку з біоценозом споруди і розраховується за основними 

показниками забруднення. Чим більший час контакту рідини з біоценозом, тим 

краща якість очищення води. Цей метод розрахунку дає нам можливість 

вичислити ефективність очищення кожного блоку споруд і, таким чином, 

визначитись з кількістю блоків необхідних для досягнення очищення стічних вод 

на рівні ГДК. 

Визначення потрібних типів споруд фіторемедіації, їх розмірів і кількості 

здійснюється згідно з розрахунками в залежності від витрати та складу стічних 

вод, що надходять на біоплато, та рельєфу місцевості. 

Розрахунки параметрів виконуються у наступному порядку:  

• визначення необхідної тривалості протікання стічної води крізь споруди з 

метою досягнення потрібного ступеню очистки; 

• визначення площі фільтраційного та поверхневого блоків споруди; 

• визначення кількості блоків споруди.  

При використанні технологій, які базуються на використанні очисних 

властивостей ґрунтів та вищих водних рослин, слід мати уявлення процесів, які 

відбуваються не тільки у ґрунтах, але й у біоценозах ВВР. 

ВВР виступають потужним фактором самоочищення водних об’єктів за 

рахунок поглинання органічних і мінеральних речовин. Відомо, що на утворення 

1 т біомаси рослини поглинають 200-400 кг різноманітних мінеральних сполук. 

Поглинання та перетворення речовин ВВР – активний метаболічний процес, від 
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інтенсивності якого залежить кількість біогенних речовин, які використовують 

рослини. У свою чергу, інтенсивність поглинання мінеральних елементів 

коливається протягом всього вегетаційного періоду. Найменше поглинання 

мінеральних елементів спостерігається восени, а найбільше – на початку літа, 

період інтенсивного росту рослин. 

ВВР мають низку функцій, які дозволяють цілеспрямовано 

використовувати їх для природоохоронних заходів. 

Перш за все – це функція механічного фільтра. Завдяки слизу на поверхні 

рослини та зменшення швидкості руху води у заростях рослин здійснюється 

інтенсивне осадження завислих речовин як органічного, так і мінерального 

походження. 

Хімічні елементи по різному накопичуються у різних органах рослин 

(таблиця 2.1). Наприкінці вегетаційного періоду (а саме в цей період 

здійснювався відбір біомаси) вміст біогенних елементів мінерального живлення 

в рослинах змінюється. Відток хімічних елементів до кореневищ здійснюється 

під час вегетації, взимку із залишків рослин частина хімічних речовин 

вимивається. Між тим, значна їх частина залишається у стеблах, листях, волотях. 

Співвідношення речовин, що накопичуються очеретом звичайним, у надземній 

біомасі та кореневищах при об’ємі повітряно-сухої біомаси приблизно 1,0 кг/м2 

та об’ємі кореневищної маси близько 5,0 кг/м2 наведено у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.1 – Винос хімічних елементів наземною біомасою очерету та 

рогозу (кг/м2) 

Рослина Сира 

речовина, 

кг/м2 

Суха 

речовина, 

кг/м2 

азот фосфор калій натрій кальцій магній хлор 

Очерет 

Листя 

Стебла 

волоті 

7,7 

22,6 

1,9 

32,2 

3,5 

9,5 

0,86 

18,8 

92,0 

97,9 

16,2 

206,1 

23,4 

51,3 

5,2 

79,95 

39,9 

82,7 

8,3 

130,9 

2,6 

5,7 

0,3 

8,6 

21,7 

35,2 

4,1 

60,0 

3,2 

2,28 

0,84 

6,52 

49,4 

97,9 

6,5 

153,87 

Рогіз 

Листя 

стебла 

 

48,8 

19,5 

 

18,2 

8,6 

 

308,9 

239,9 

 

81,5 

60,2 

 

184,5 

99,8 

 

87,1 

10,3 

 

172,9 

58,5 

 

15,0 

9,2 

 

285,1 

111,8 
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Таблиця 2.2 – Співвідношення речовин, що накопичуються очеретом 

звичайним 

Мінеральні речовини Кількість елімінованих речовин, накопичених, г/м2 

наземною фітомасою кореневищами всього 

Азот 4,7 12,0 16,7 

Фосфор 3,2 9,0 12,2 

Калій 11,4 74,5 85,9 

Кальцій 4,0 5,5 9,5 

Магній 2,4 7,0 9,4 

Сірка 9,7 18,0 27,7 

Кремнезем 82,7 284,5 397,2 

 

При збільшені обсягів фітомаси збільшується також вага хімічних речовин, 

що вилучаються ВВР. 

Різні види вищих водних рослин по різному акумулюють окремі речовини 

та хімічні елементи. Так, залізо та кремній найбільш інтенсивно накопичуються 

очеретом, натрій – комишем. Рогіз вузьколисний акумулює менше ніж очерет 

азот, фосфор, хлор, але у 2-3 рази більше кальція та натрія. За інтенсивністю 

використання фосфору ВВР у черзі зменшення рослини можливо розташувати 

наступним чином: сусак, ежеголовник прямий, очерет звичайний. По 

відношенню до калію цей ряд має такий вигляд: рогіз, елодея, комиш. 

Не менш важлива роль очерету як біофільтра, що використовує частину 

органічних і мінеральних речовин у процесі метаболізму. Різноманітні, у тому 

числі і токсичні речовини, поглинаються макрофітами, зазнають хімічних 

перетворень, інактивуються у тканинах рослин, накопичуючись у наземній 

частині рослин. 

Хімічні речовини по різному накопичуютьсмя в різних органах очерету. 

Значна частка хімічних елементів залишається в стеблах, листі та волотях 

очерету. 

Крім накопичувальної здатності ВВР у процесах очищення забруднених 

вод, важлива їх здатність до мінералізації. Завдяки потужній і розгалуженій 
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кореневій системі очерета та рогозу, а саме різосферній зоні, де відбувається 

сімбіотичний вплив віделень кореневищ та сапрофітних бактерій на фазу 

аеробного очищення. 

Відомо, що очерет має високі адаптивні властивості і здатний розвиватись 

у дуже забруднених промисловими стічними водами водоймах. Він здатний 

видаляти з води чимало органічних сполук, в тому числі феноли, аніліни та інші 

органічні речовини. Споруди фіторемедіації з ВВР відзначаються значною 

окисною здатністю завдяки створенню біоплівки гідробіонтів (періфітона) на 

поверхні інертного субстрату і зануреної частини кореневищ та стебел ВВР, які 

перебувають в стані симбіотичної взаємодії. Частина біоценозу мікроорганізмів 

знаходиться у зваженому стані, та утворює природні відкладення – бентос, в 

якому проходить активний процес анаеробного розкладання органічних 

забруднень. 

Неможливо не відзначити також вплив ВВР на покращення якості води за 

рахунок впливу на виділення продуктів життєдіяльності, які сприяють 

формуванню специфічних біоценозів (бактеріопланктону, фітопланктону, 

перифітону, ризосфери) – безпосереднього участника покращення якості 

компонентів довкілля. Біологічно активні речовини (ферменти, гормони) 

виділяються рослинами протягом всього життєвого циклу, навіть після 

відмирання. Метаболіти ВВР збагачують воду та донні відкладення 

клітковиною, геміцелюлозою, лігнином, мікрофлорою перифітону тощо, та 

стають поживним середовищем для численних бактерій, які приймають участь у 

біологічному кругообміні речовини. 

У процесі очищення значну роль відіграє очерет звичайний, а саме його 

водно-повітряні стеблові корні, що утворюються у водному шарі споруди. Цей 

тип коренів утворює розгалужені пучки мочкуватих коренів і зумовлює 

найбільш інтенсивне поглинання речовин з водного розчину та створює 

додаткову площу для осадження на поверхні коренів часток завислих речовин, 

біогенних елементів тощо. Осаджені сполуки перероблюються біоценозом БІС 
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(рослини, мікроорганізми, водорості), включаються у кругообіг речовин та 

формують гумусовану частину фільтруючої товщі . 

Розвинена коренева система необхідна для забезпечення тривалої 

експлуатації споруд без додаткових заходів для попередження кольматації 

верхнього шару фільтруючої товщі (кольматація є постійною загрозою 

інфільтраційним спорудам при надходженні до них води з підвищеним вмістом 

органічних та завислих речовин). 

Стійкість до високих значень солевмісту необхідна для гарантування 

життєздатності штучного біогеоценозу в умовах надходження 

високомінералізованих дренажних або поверхневих стічних вод. 

Проходження рідини як у горизонтальному підповерхневому шарі, так і 

поверхневим потоком, сприяє більш кращому контакту не тільки з біоценозом 

рослин, але й інтенсифікує процес очищення, до якого залучаються фізичні та 

геологічні фактори. 

На ділянках з щільними заростями ВВР при очищенні первинна роль 

рослин виступає у забезпеченні аеробних умов, а також умов для посилення 

седиментації та фільтрації забруднювачів. 

Ділянки з відсутньою рослинністю створюють додаткові зони анаеробного 

очищення, тим самим підвищується рівень нітрифікуючої та денітрифікуючої 

здатності біогеоценозу.  

Наявні аеробні і анаеробні зони створюють значні редокс потенціали (Eh) 

в діапазоні від +700 до – 300 Мв. Значення цього показника залежить принаймні 

від трьох складових: коливання витрат води, присутності електронних 

акцепторів (наприклад О2, NO3
-, SO-

4) і транспортування кисню рослинами в 

прикореневу зону. Зони осушення, тобто зони з менш щільними заростями ВВР, 

сприяють створенню градієнту редокс-потенціалу. У водонасичених зонах 

споруди підтримуються аеробні умови у верхньому прошарку, такі умови для 

життєдіяльності водоростей підтримують фотосинтетичне виробництво О2 в 

більш потужній аеробній зоні ґрунтів. Показник Eh може також бути визначений 
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як результат буферного утримання електронних акцепторів, що 

використовуються в процесі анаеробного дихання. Так, денітрифікація, 

сульфатредукція, а також метаногенез супроводжуються помітними змінами Eh. 

Показник редокс-потенціалу може бути використаний як індикатор рівня реакції 

нітрифікації-денітрифікації, залізо-окисного регульованого осадження фосфору, 

окислювання сульфідів, а також осадження токсичних органічних сполук. 

Макрофіти транспортують в різосферу від 5 до 47 г кисня на добу з площі 

в 1 м2 при сухій вазі кореневищної маси 50-250 г. Частина кисня через корені 

може надходити безпосередньо в оточуюче середовище. Завдяки цьому в 

різосфері виникають аеробні зони, цим створюється окислювально-

відновлювальний потенціал усієї системи. Кореневищний шар має мозаїчну 

структуру з аеробних та анаеробних зон, що значно сприяє розвитку біохімічних 

процесів. 

Вищі водні рослини мають унікальну адаптацію до анаеробних умов 

фільтруючої товщі (наявність у кореневищ рослин, зокрема очерету, внутрішніх 

повітряних ділянок – метамерів), які забезпечують транспортування кисню у 

прикореневу зону. Ці повітряні полості можуть займати до 60 % обсягу тканин 

коренів і забезпечують дифузійне перенесення кисню в результаті створення 

градієнтів тиску. Транспортування кисню в прикореневу зону відіграє важливу 

роль у процесі зниження БСК5 та іону амонію, забезпечуючи реакції 

окислювання забруднюючих речовин у ризосфері. 

Таким чином, наявність ділянок з щільними заростями ВВР та ділянок з 

менш щільними посадками сприяє підвищенню швидкості та ефективності 

видалення забруднень, зокрема сполук азоту. 

Знезараження патогенних мікроорганізмів в заростях ВВР та БІС 

Біогеоценоз не тільки очищує стічну воду від хімічних компонентів, а й 

бере участь у знезараженні води, яка надходить у споруди.  

Механізм цього процесу визначається розвитком на стеблах і коренях ВВР, 

а також у фільтруючій товщі (штучно насипані чи природні ґрунти) значної 
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кількості сапрофітної мікрофлори, яка виділяє у навколишнє водне середовище 

продукти своєї життєдіяльності у вигляді токсинів, ферментів, лізинів, що мають 

антибіотичні властивості у відношенні до патогенної мікрофлори. Крім того 

водні рослини виділяють у водне середовище фітонциди, які також згубно діють 

на патогенну мікрофлору. 

Відмінність споруд фіторемедіації з фільтруючою товщею від природних 

фітоценозів та біоплато полягає в подвійному знезараженні, яке відбувається у 

водній товщі, а також у фільтруючому шарі, де розвивається значна кількість 

кореневищ рослин з відповідною мікрофлорою.  

Патогенні мікроорганізми, такі як шигелли, сальмонели, а також яйця 

гельмінтів на виході зі споруди не виявлені. А ось веслоногі рачки були виявлені 

у водній товщі споруди в достатній кількості, що свідчить про інтенсивність 

процесів самоочищення, які проходять у спорудах, тому що ці організми живуть, 

як правило, у чистій воді. 

Таким чином, у спорудах фіторемедіації проходить комплексне очищення 

стічних вод – від забруднюючих речовин і одночасно знезараження від 

патогенних мікроорганізмів. Треба відмітити, що останній процес проходить без 

додаткового устаткування для хлорування води чи її озонування, або 

використання іншого обладнання. Це дозволяє припинити розповсюдження 

забруднення і буде сприяти покращанню екологічного та санітарного стану 

навколишнього середовища. 

Значну роль в процесах доочищення виконують сапрофітні бактерії, які 

разом з ВВР, успішно виконують роль дезінфектантів за рахунок своїх продуктів 

обміну, що в ряді випадків дозволяє уникнути використання систем хлорування 

або озонування води. Накопичення рослинами біогенних елементів, 

збільшується під дією світла, залежить від рН води, а також від видових 

особливостей рослин, густоти біомаси і ряду інших факторів, а саме – 

температури і кисневого режиму. 

В ході еволюції рослинність виробила ряд захисних механізмів, що сприяє 
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розкладанню багатьох хімічних сполук. Завдяки утворенню органогенного 

кисню та аерації води, ВВР сприяє окисленню органічних речовин бактеріями, 

одночасно використовуючи отримані продукти розпаду для своєї 

життєдіяльності. У деяких випадках ступінь видалення органічних домішок за 

допомогою макрофітів вище, ніж при використанні промислових методів 

очищення води в аеротенках. Іноді вдається зменшити загальне біогенне 

навантаження на водойму до 47%.  

Незадовільний стан водних ресурсів є однією з найбільш гострих світових 

екологічних проблем. В Україні причиною значного дефіциту водних ресурсів є 

не тільки кількісна їх обмеженість, але і якісне виснаження внаслідок 

незадовільної еколого-водогосподарської діяльності на більшості водних 

об’єктів держави. Зосередження на забудованих територіях багатьох джерел 

шкідливих викидів у атмосферу, скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, 

накопичення твердих побутових і виробничих відходів призвело до погіршення 

їх  екологічного стану, забруднення вод і ґрунтів, зниження запасів водних 

ресурсів. 

Одним найістотніших чинників, що негативно впливають на якість вод 

поверхневих водних об’єктів, є їх антропогенне евтрофування, яке на відміну від 

природного, є результатом діяльності людини і полягає у швидкому підвищенні 

трофності водойм внаслідок надходження до них біогенних елементів і 

органічних речовин у кількостях, що значно перевищують звичайні природні 

рівні. При значному рівні евтрофування спостерігається інтенсивне «цвітіння» 

водойм синьо-зеленими водоростями, при масовому розвитку і відмиранні яких 

у воду надходить значна кількість метаболітів, деякі з них мають токсичну та 

канцерогенну дію. 

Існуючі способи водовідведення в населених пунктах України не 

забезпечують стабільну роботу очисних біологічних споруд населених пунктів у 

відповідності до проектних показників. Ці споруди є беззахисними перед 
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надходженням на них виробничих стічних вод, забруднених понад вимоги 

біологічного способу очищення. В аварійних ситуаціях на промислових 

підприємствах залпові скиди дуже забруднених виробничих стічних вод можуть 

суттєво погіршити роботу аеротенків та біофільтрів, аж до повного виводу їх з 

ладу. 

Переважна більшість поверхневих стічних вод скидається у поверхневі 

водні об’єкти недостатньо очищеними або зовсім без очищення. В аварійних 

ситуаціях на мережах відведення господарсько-побутових стічних вод останні 

виливаються на денну поверхню і стають поверхневими стічними водами. Через 

неохоплення очищенням поверхневих стічних вод мережі їх відведення не 

можуть підстраховувати роботу мереж відведення побутово-виробничих стічних 

вод в аварійних ситуаціях. 

Для усунення наведених недоліків водовідведення в населених пунктах 

необхідно розробити та впровадити технологічні заходи упорядкування 

існуючого водовідведення, які забезпечать керовану екологічно безпечну (для 

водних об’єктів) систему відведення всіх видів стічних вод населених пунктів. 

Перспективним  і економічно вигідним заходом покращення умов 

водокористування і стану водних є впровадження споруд фіторемедіації, для 

очищення поверхневих і дренажних стічних вод, очищення господарсько-

побутових стічних вод малих населених пунктів та окремих об’єктів, 

підприємств та установ.  Використання цих споруд забезпечує зменшення в 

очищених стічних водах органічних сполук, біогенних елементів, 

нафтопродуктів та їх знезараження. Впроваджувати споруди фіторемедіації 

необхідно  і для доочищення господарсько-побутових стічних вод після споруд 

біологічного очищення у разі їх скиду до поверхневих водних об’єктів зі 

значним рівнем евтрофованості. 

Принцип роботи споруд фіторемедіації заснований на використанні 

природного процесу очищення, який протікає у водній товщі та прикореневій 
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зоні фільтруючих ґрунтів і власне ґрунтах (при фільтрації), та які є субстратом 

для формування біогеоценозів вищих водних рослин. Використання споруд 

фіторемедіації дає можливість впровадження біологічного очищення для всіх 

категорій стічних і дренажних вод і дозволяє досягти екологічно безпечного 

відведення цих вод у водні об’єкті 

Вищі водні рослини – очерет, рогіз, рдесник, сусак та ін., відіграють 

важливу роль у формуванні якості води. Поглинаючи значну кількість біогенних 

елементів, ВВР знижують рівень евтрофування водойм. Вони засвоюють і 

переробляють різні речовини (феноли, пестициди тощо), сприяючи осадженню 

зважених і органічних речовин; насичують воду киснем; створюють сприятливі 

умови для нересту риб і нагулу молоді; інтенсифікують очищення води від 

важких металів і нафтопродуктів за рахунок нафтоокислюючих бактерій. 

У процесах фотосинтетичної аерації макрофіти відіграють не меншу роль, 

ніж фітопланктон. Вони здатні накопичувати в своєму тілі різні елементи. Так, 

сусак здатний накопичувати 7,52 мг фосфору на 1 г сухої маси. Комиш активно 

акумулює марганець, ірис – кальцій, осока – залізо, ряска – мідь. В процесі 

мінерального живлення вищі водні рослини в природних умовах поглинають і 

утилізують значну кількість речовин. 

Велику роль в регуляції процесів розмноження водоростей грає не тільки 

конкуренція за біогенні елементи, але і метаболіти ВВР, що проявляють 

фітонцидні властивості і пригнічують розвиток водоростей.  

Очерет є також прекрасним субстратом для розвитку різних видів 

прикріплених водоростей, що беруть участь у формуванні якості природних вод. 

У обростаннях ВВР в основному зустрічаються діатомові, зелені, в меншій мірі 

– синьо-зелені і інші водорості. У великій кількості тут виявлені гриби, 

азотобактерії, а також бактерії, здатні розкладати крохмаль і клітковину. Разом з 

водоростями ці мікроорганізми беруть активну участь в процесах очищення. 

Не менш важлива роль ВВР в регуляції «цвітіння» води, оскільки ділянки 

водойм з заростями макрофітів не «цвітуть». Це пояснюється конкуренцією за 
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біогенні елементи, що поглинаються вищими водними рослинами. Відомо, що 

зарості ВВР негативно впливають на проникнення сонячної радіації в товщу 

води. Так, у порівнянні з відкритими акваторіями, на поверхню води з рогозом 

широколистим (50-60 % проектного покриття) потрапляє 40 %, а з очеретом 

звичайним (90-95 % проектного покриття) – тільки 25 % сонячної радіації. 

Поглинання у верхніх шарах води значної частини сонячної радіації різко 

обмежує розповсюдження в товщі води фотосинтезуючих організмів [14]. 

Макрофіти в процесі фотосинтезу насичують воду киснем, а також 

затінюють нижні шари води, створюючи несприятливі умови для 

життєдіяльності синьо-зелених водоростей і утворення первинної продукції 

фітопланктону. При цьому помітно змінився хімічний склад і фізичні властивості 

стічних вод: знизилась окиснюваність, були відсутні всі форми азоту, значно 

зменшився вміст фосфатів, з'явився розчинений кисень. 

Споруди з використанням технологій фіторемедіації самодостатня система 

за умови дотримання оптимального режиму експлуатації: стабільне 

надходження води у споруду, догляд за конструкціями споруди, своєчасне 

видалення механічних домішок, за необхідності здійснення додаткової посадки 

ВВР, додавання інноваційних технічних заходів. 

Споруди фіторемедіації -  високопродуктивна екосистема, яка надає 

додаткові житла та харчові ресурси для багатьох видів флори та фауни, що, у 

свою чергу, створює сприятливі умови для підтримки біорізноманіття. 

Застосування принципів ландшафтного дизайну при проектуванні та будівництві 

дозволяє широко використовувати декоративні можливості споруд для 

покращення естетики промислових майданчиків та прилеглих територій 

Результати роботи використані при розробці  проекту ДСТУ «Настанови 

щодо використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод 

населених пунктів та окремих підприємств» та «Посібника з проектування 

очисних споруд з використанням технологій фіторемедіації» (Додаток А).  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І 

ТЕРМІНІВ 

У цьому посібнику нижче наведені терміни вживаються у такому значенні: 

 

Аварія - 

Пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних 

(проектних, конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або 

природних причин (згідно з ДБН В.1.2.14) 

Акумулююча ємність (накопичувач поверхневих стічних вод)  

Споруда для приймання, збирання та усереднення витрати й складу 

поверхневих стічних вод, що надходять у каналізацію (згідно з ДБН В.2.5-

75:2013) 

Архітектурно-будівельний кліматичний район 

Територія з порівняно однорідними кліматичними умовами, зумовленими 

спільністю синоптичних процесів, інженерно-геологічних та соціально-

економічних умов, що визначають типологію будинків (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-

27) 

Біоінженерні споруди  

Споруди фіторемедіації, які поєднують у собі основні елементи споруд 

ґрунтового очищення і систем для штучного поповнення незахищених підземних 

вод і використовують як біофільтр вищі водні рослини (згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

Безпека споруди  

Властивість споруди не створювати загрозу для життя і здоров’я людини, 

навколишнього середовища та об’єктів господарювання (згідно з ДБН В.2.5-

75:2013) 

Біологічні ставки 

Споруди фіторемедіації, які являють собою штучно створені водойми для 

глибокого очищення (доочищення) стічних вод з використанням природних 

методів очищення 

Біоплато  

Споруда фіторемедіації, в якій вищі водні рослини відіграють роль 

біофільтрів, що обмежують або запобігають доступу забруднюючих речовин у 

водний об’єкт. Потік води, що очищається, проходить через зарості повітряно-

водних рослин та занурені рослини. Використовуються різні типи біоплато: 

поверхневе, наплавне, закрите гідропонного типу тощо. 

Біологічна плівка (біоплівка), перифітон 

Сукупність мікроорганізмів на поверхні завантаження біологічного фільтру 

та занурених у воду стеблах та листях рослин 

Біоценоз  
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Сукупність організмів, які населяють споруди біологічного очищення (різні 

популяції бактерій, актиноміцетів, грибів, найпростіших, нематод тощо) 

Ботанічні майданчики 

Мілководні акваторії довільної конфігурації з заростями ВВР, як правило, 

природного походження площею від декількох одиниць до десятків гектарів, 

створювані в існуючих пониженнях рельєфу місцевості або на спеціально 

обвалованих територіях 

Евтрофування вод 

Підвищення біологічної продуктивності (трофності) водних об'єктів, 

зумовлене дією комплексу природних і антропогенних чинників, перш за все 

збільшенням вмісту сполук біогенних елементів та патогенних мікроорганізмів в 

стічних водах, які відводяться у водні об'єкти 

Загальносплавна система каналізації  

Система каналізації, що складається з комплексу мереж і інженерних 

споруд, і призначена для спільного відведення та очищення усіх видів стічних 

вод (господарсько-побутових, виробничих, поверхневих) (згідно з ДБН В.2.5-

75:2013) 

Інфільтраційні води (у ґрунті) 

Води, що потрапили у ґрунт природним або штучним шляхом (згідно з ДБН 

В.2.5-75:2013) 

Каналізація (стічних вод) 

Комплекс мереж та інженерних споруд, а також технічних та санітарних 

заходів, які забезпечують організоване приймання, відведення та очищення 

стічних вод з подальшим їх використанням або випуском у водні об’єкти, а також 

перероблення відходів каналізаційних споруд для подальшої їх утилізації (згідно 

з ДБН В.2.5-75:2013) 

Макрофіти 

У ботанічний класифікації повітряно-водні рослини 

Надійність споруди 

Здатність споруди зберігати нормативні експлуатаційні властивості в 

штатних ситуаціях, передбачених проектом (або технічними вимогами до нього) 

протягом усього розрахункового строку (згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

Напівроздільна система каналізації  

Система каналізації, за якої проектують дві самостійні вуличні мережі, – 

господарсько-побутову і дощову (з можливістю скидання надлишкової кількості 

дощових вод під час злив через розподільні камери у водні об'єкти без 

очищення), а головні колектори, які відводять усі види стічних вод на очисні 

споруди населеного пункту, проектують як загальносплавні (згідно з ДБН В.2.5-

75:2013) 
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Неповна роздільна система каналізації 

Роздільна система каналізації, у якій відсутня система мереж для 

організованого відведення поверхневих стічних вод (згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

Поверхневі стічні води 

Стічні води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів 

(дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення зелених насаджень, 

поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів, проїжджої частини 

автодоріг і вулиць на сельбищних територіях населених пунктів та майданчиках 

об’єктів господарювання (згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

Регулююча ємність 

Споруда для регулювання витрати стічних вод (згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

Роздільна система каналізації 

Система каналізації в населеному пункті або на промисловому підприємстві, 

що складається з декількох самостійних каналізаційних мереж: господарсько-

побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися частина 

виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених виробничих 

стоків, які не допускають спільного відведення та очищення разом із побутовими 

стоками), дощової тощо (згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

Система водовідведення 

див. каналізація 

Система дощової (зливової) каналізації 

Система каналізації, що складається з комплексу мереж і інженерних споруд 

(елементів благоустрою) для приймання, відведення та очищення поверхневих 

стічних вод (згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

Споруди фіторемедіації 

Енергоефективні інженерні споруди для очищення стічних вод, розроблені 

на основі властивостей природних водно-болотяних угідь, в яких проходять 

процеси мікробної трансформації та фіторемедіації забруднень (органічні 

забруднення, завислі речовини, патогенні мікроорганізми та біогенні елементи із 

стічних вод) 

Стічні води 

Води, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої 

діяльності (крім шахтних, кар'єрних і дренажних вод), а також відведені з 

забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання 

атмосферних опадів 

Схема каналізації 

Схема технічно і економічно обґрунтованого рішення прийнятої системи 

каналізації з урахуванням місцевих умов з нанесенням у плані каналізаційної 

мережі, місць розташування насосних станцій, очисних споруд та випусків 

(згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Термін (строк) експлуатації 

Встановлений у проекті проміжок часу, протягом якого зберігається 

експлуатаційна характеристика об’єкта (згідно з ДБН В.2.5-75:2013) 

Технології фіторемедіації 

Комплекс методів екологічного очищення води, ґрунтів та, навіть, 

атмосферного повітря з використанням рослинних угруповань і пов'язаних з ними 

мікроорганізмів 

 

ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому посібнику вжито такі познаки та скорочення: 

БІС  ― біоінженерні очисні споруди для очищення стічних вод, основним 

конструктивним елементом яких є вищі водні рослини; 

БСК5 ― біологічне споживання кисню; 

ВВР ― вища водна рослинність (макрофіти), життєдіяльність якої 

проходить тільки у водному (занурені рослини, плаваючі тощо) або частково у 

водному середовищі (повітряно-водні рослини тощо); 

ГДК ― гранично допустима концентрація; 

УКРНДІЕП ― науково-дослідна установа "Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем"; 

ХСК ― хімічне споживання кисню; 

ШППВ ― штучне поповнення підземних вод;  

CW ― Constructed Wetlands – дослівно штучно створене водно-болотне 

угіддя. Термін використовується в зарубіжних країнах для позначення споруд 

очищення води з використанням вищих водних рослин. 
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 ВСТУП 

Першочерговими завданнями державної екологічної політики України в 

забезпеченні сталого розвитку є створення безпечного стану довкілля, безпеки 

життя і здоров’я людини, доступу до якісної питної води і безпечних харчових 

продуктів, сприятливих умов для ведення господарської діяльності. Усі рішення 

органів державної виконавчої влади, місцевого та територіального 

самоврядування, повинні прийматися із здійсненням оцінки їх можливого 

впливу на стан довкілля та здоров’я людини. Саме здоров’я людини визнане 

основним критерієм ефективності функціонування усіх без винятку сфер 

господарської діяльності, а забезпечення населення якісною і безпечною питною 

водою в належній кількості визнане основним завданням органів виконавчої 

влади. Проблема використання поверхневих водних об’єктів як джерел питного 

водопостачання, так і для рекреації стає нагальною в умовах евтрофованих 

поверхневих водних об’єктів. Токсичні речовини водоростей (ціанобактерій) 

практично не знешкоджуються в діючих системах водопідготовки і можуть 

потрапляти у водопровідну мережу як в розчиненому вигляді, так і разом з 

окремими клітинами водоростей, що не затримуються фільтрами. [1] 

До проблеми якості питної води привернута увага у всьому світі оскільки 

вживання недоброякісної питної води може призвести до виникнення 

інфекційної захворюваності з тяжкими і навіть летальними наслідками. 

В Україні та країнах Європейського Союзу реєстровані численні випадки 

інфекційних захворювань, пов’язаних із  водним фактором, а саме погіршення 

якості води у водних об’єктах внаслідок їх антропогенного евтрофування, 

мікробіального забруднення. 

Незадовільний стан переважної більшості водних об'єктів України 

зумовлений їх значним антропогенним навантаженням. Надходження  у водні  

об’єкти неочищених поверхневих стічних та дренажних вод, а також 

недостатньо очищених госодарсько-побутових і виробничих стічних вод з 

вмістом біогенних і органічних забруднень, що перевищує нормативні 
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показники може призвести до створення потенційно небезпечної екологічної 

ситуації на прилеглій території, особливо у період вегетації ціанобактерій в 

евтрофованих водоймах. Поверхнева вода, насичена продуктами метаболізму 

водоростей – ціанобактеріями, алергенна, токсична і непридатна для питного 

водокористування. Евтрофовані водні об’єкти підпадають під дію Директиви 

Ради ЄЕС 91/271 від 21.05.1991 [2], як такі, що уражені "цвітінням", або 

відносяться до "уразливих зон" та потребують обмеження скиду біогенних і 

органічних речовин і попередження забруднення патогенними 

мікроорганізмами. 

Зазначимо, що існуючі системи водовідведення, які експлуатуються в 

населених пунктах України, екологічно небезпечні особливо щодо забруднення  

водних об’єктів поверхневими стічними та дренажними водами. Поверхневі 

стічні води, які утворюються на території населених пунктів, скидаються у водні 

об'єкти без очищення практично у повному обсязі. Води забруднені як завислими 

речовинами, нафтопродуктами, біогенними елементами та органічними 

речовинами так і в значній кількості патогенними мікроорганізмами. Внаслідок 

аварійних ситуацій на мережах і спорудах каналізації населених пунктів витоки 

неочищених побутових стічних вод в обсязі до двох відсотків надходять у 

дощову каналізацію. Бактеріальне забруднення поверхневих стічних вод, що 

відводяться мережами дощової каналізації, також спричиняють несанкціоновані 

скиди у ці мережі побутових стічних вод від окремих будівель фізичних осіб, 

суб’єктів господарювання. Враховуючи склад і концентрацію забруднень 

стічних вод дощової каналізації, наявність несанкціонованих підключень 

випусків побутової каналізації рекомендується застосування біологічного 

очищення поверхневих стічних вод, оскільки механічне очищення не зменшує в 

них вміст біогенних елементів, органічних речовин, а головне - кількості 

патогенних мікроорганізмів, що призводить до значного зростання рівня 

евтрофування поверхневих водних об’єктів. 
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Мікробіальне забруднення поверхневих водних об’єктів є одним із 

основних чинників високого рівня інфекційної захворюваності населення. 

Незважаючи на те, що основний ризик захворювання населення у разі 

мікробіального забруднення припадає на питне водокористування, існує також 

ризик виникнення інфекційних хвороб і при рекреаційному водокористанні. 

Ефективним і економічно вигідним заходом покращення умов 

водокористування і стану водних об’єктів є впровадження технологій (споруд) 

фіторемедіації для очищення поверхневих стічних і дренажних вод, доочищення 

господарсько-побутових і виробничих стічних вод, також очищення 

господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів і окремих 

об’єктів. Використання споруд фіторемедіації забезпечує зменшення органічних 

сполук, біогенних елементів і нафтопродуктів в очищених стічних водах, їх 

знезараження. Доочищення (глибоке очищення) господарсько-побутових 

стічних вод після споруд біологічного очищення рекомендується застосовувати 

перед їх скиданням у поверхневі водні об’єкти з уразливими зонами, які 

піддаються евтрофуванню. 

Принцип роботи споруд фіторемедіації (Constructed Wetlands) заснований 

на використанні природного процесу очищення, який протікає у водній товщі та 

прикореневій зоні фільтруючих ґрунтів і власне ґрунтах (при фільтрації), які є 

субстратом для формування біогеоценозів вищих водних рослин. Використання 

споруд фіторемедіації дає можливість впровадження біологічного очищення для 

всіх категорій стічних і дренажних вод і дозволяє досягти екологічно безпечного 

відведення цих вод у водні об’єкті. 

Споруди фіторемедіації можуть бути впроваджені в існуючі системи 

водовідведення стічних вод населених пунктів України. Вони не потребують 

значної перебудови основних елементів систем водовідведення та достатньо 

легко адаптуються в існуючі системи водовідведення. 

При розробці посібника враховані вимоги: 
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− Водного Кодексу України, введеного в дію постановою Верховної Ради 

України від 06.06.1995 № 213/95-ВР; 

− Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (зі 

змінами та доповненнями) від 25.06.1991 № 1264-ХІІ; 

− Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII; 

− Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України за період до 2030 року» від 28.02.2019 № 2697-VIII; 

−  Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 

№ 2918-III 

− Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 

465;  

− Правил приймання стічних вод до системи централізованого 

водовідведення затверджених наказом Мінрегіону України від 01.12.2017 № 

316, зареєстрованих у Мінюсті України 15.01.2018 за № 56/31508. 

Основні джерела інформації, які використані під час розроблення 

посібника: 

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання 

і охорона води. Терміни та визначення; 

ДСТУ 3013-95 Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і 

снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств; 

ДСТУ 1.2:2015 Правила проведення робіт з національної стандартизації; 

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, 

викладання та оформлення нормативних документів. 

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування; 
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ДБН В.2.5.-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування; 

ДБН В. 1.1-25-2009 Інженерний захист територій і споруд від підтоплення і 

затоплення; 

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, 

(затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 

1996 р. №173, зареєстровані в Мін’юсті України 24.06.96 за № 379/1404). 

 

1 Сфера застосування 

Розроблений стандарт та посібник поширюється на очищення поверхневих 

стічних та дренажних вод, на доочищення господарсько-побутових, виробничих 

стічних вод, а також очищення стічних вод малих населених пунктів і окремих 

об’єктів, підприємств (оздоровчо-рекреаційних і готельних організацій, 

військових частин, фермерських господарств тощо). 

Як водоохоронні споруди багатоцільового призначення споруди 

фіторемедіації можна застосовувати для перехоплення сполук азоту, фосфору, 

органічних речовин, ліквідації бактеріального забруднення у поверхневому стоці 

різного походження. Цей документ можуть застосовувати: 

− усі суб’єкти господарювання, що здійснюють скид стічних вод у водні 

об'єкти; 

− органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і 

контроль за скидом всіх категорій стічних вод населених пунктів України; 

− органи законодавчої влади для прийнятя адекватних управлінських 

рішень. 
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2 Нормативні посилання 

У Посібнику наведено посилання на такі нормативно-правові акти та 

нормативні документи: 

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР, зі змінами та 

доповненнями 

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» 

від 10.05.2017 № 2027-YIII (2047-19) 

Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів.(Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров‘я України від 19 

червня 1996 року № 173, зареєстровані в Мінюсті України 24.06-96 за 

№379/1404) 

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» 

(затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року 

№ 465)  

ДБН Б 2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних 

територій. Благоустрій територій (зі змінами) 

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій 

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних 

геологічних процесів. Основні положення проектування  

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та 

споруд від підтоплення та затоплення 

ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель і споруд 

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування 

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з 

національної стандартизації  

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, 

викладання та оформлення національних нормативних документів 

ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила 
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контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і 

промислових підприємств 

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. 

Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання 

Правила приймання стічних вод до системи централізованого 

водовідведення затверджені наказом Мінрегіону України від 01.12.2017 № 316, 

зареєстровані у Мінюсті України 15.01.2018 за № 56/31508 

Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року про очистку міських 

стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою 98/15/ЄС та 

Регламентами № 1882/2003 і № 1137/2008 Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу 

Директива 2000/60/ЄС Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 

2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної 

політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС, та 

Директивами 2008/105/EC і 2009/31/ЕС Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу 
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3.Загальні положення 

3.1 Обгрунтування необхідності впровадження технологій 

фіторемедіації 

 

Стратегічна мета України на входження в Європейське співтовариство 

передбачає впровадження європейських моделей управління і охорони 

природних ресурсів, згідно Плану дій «Україна – ЄС». Відповідно до державного 

напряму на гармонізацію чинного законодавства до вимог країн ЄС у галузі 

природокористування продовжується робота над приведенням чинних 

природоохоронних норм у відповідність до світових екологічних стандартів. 

На даному етапі розвитку міжнародне співтовариство розглядає показники 

стану навколишнього середовища як комплексний інструментарій для виміру і 

репрезентації еколого-соціальних тенденцій в країні. 

Виконання вимог Директив ЄС сприятиме охороні здоров’я людини, яке 

на теперішній час визнано основним критерієм ефективності функціонування 

всіх сфер господарської діяльності. Рішення органів державної виконавчої влади, 

місцевого та регіонального самоврядування повинні прийматися з урахуванням 

оцінки стану водних екосистем у частині їх  можливого впливу на здоров’я 

населення, а забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою 

в необхідній кількості– основне завдання органів виконавчої влади. 

Забезпечення екологічної безпеки в царині засад сталого розвитку є 

основним засобом розв’язання екологічних та соціально-економічних проблем в 

питанні забезпечення  екологічної безпеки держави, а саме, екологічно 

безпечного водокористування з евтрофованих водних об’єктів, що визначається, 

як одна з екологічних проблем України у галузі охорони і виснаження водних 

об‘єктів. То ж створення наукового підходу з виколористання технологій 

фіторемедіації длдя  очищення та доочищення стічних вод всіх категорій 

населених пунктів, розташованих в зоні евтрофних водних об’єктах, є нагальним 

завданням, особливо в умовах енерго- та ресурсозбереження. 
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Якісне і достатнє водокористування розглядається як один з основних 

чинників безпеки країни [3].  

Незадовільний стан водних ресурсів є однією з найбільш гострих 

екологічних проблем світу, в тому числі й нашої держави. Причиною значного 

дефіциту водних ресурсів, що спостерігається в Україні, є не тільки кількісна їх 

обмеженість, але і якісне виснаження внаслідок незадовільної еколого-

водогосподарської ситуації на більшості водних об'єктів, що мають істотне 

господарське значення [4].  

Зосередження на забудованих територіях багатьох джерел шкідливих 

викидів у атмосферне повітря та скидів забруднюючих зворотних вод у водні 

об’єкти та на поверхню ґрунту призвело до погіршення їх екологічного стану, 

забруднення вод, зниження запасів  водних ресурсів. Якісний стан водних 

ресурсів в Україні знижується внаслідок перманентного скиду недостатньо 

очищених та неочищених зворотних вод від населених пунктів. Особливо 

уразливими виявилися водні екосистеми малих річок, в басейнах яких 

формується понад 60% водних ресурсів України, що є джерелами 

водопостачання населення. Процеси екологічних змін у багатьох водних 

об’єктах носять деградаційний характер, що у кінцевому результаті негативно 

відображається на життєдіяльності та здоров‘ї мешканців цих регіонів.  

Згідно з Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» [5] 

усі рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального 

самоврядування, повинні прийматися з визначенням оцінки їх можливого впливу 

на здоров'я населення. Здоров’я населення визнано основним критерієм 

ефективності функціонування всіх без винятку сфер господарської діяльності, а 

забезпечення населення міст та інших населених пунктів питною водою в 

належній кількості та необхідної якості – основним завданням органів 

виконавчої влади. Поліпшення екологічного стану басейнів рік та якості питної 

води визнано пріоритетним напрямком і державної політики України у галузі 
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охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і 

забезпечення екологічної безпеки.  

Такий підхід відповідає вимогам міжнародних нормативних документів, 

зокрема рекомендаціям Основної (рамкової) Директиви ЄС 2000-08-15 

“Упорядкування діяльності ЄС в галузі водної політики” [6], Директив “Міські 

стічні води” 91/271/ЄС [2], “Питна вода” 76/160/ЄС [7].` 

За запасами води, доступними для використання, Україна – одна з 

найменш забезпечених країн Європи. Сумарні ресурси прісної води в Україні  в 

середній за водністю рік складають: поверхневий стік, який щорічно формується 

на її території - близько 51 км3; приплив транскордонних вод оцінюється в 160 

км3 щорічно, однак розподілені ці ресурси нерівномірно як у просторі, так і у 

часі. 

Найбільшими споживачами водних ресурсів є підприємства 

промисловості, житлово-комунального та сільського господарств, зрошувальні 

системи тощо. У 2019 р. найбільше водних ресурсів використано на виробничі 

потреби – 4723 млн.м3, на питні та господарські потреби використано 1148 млн. 

м3, зрошення – 1343 млн.м3, інші потреби – 104 млн.м3.  

Втрати води при транспортуванні та на власні потреби склали 1119 млн м3 

води (10% від забраної). Найбільш значущі обсяги води, які втрачаються,  

припадають на житлово-комунальну галузь (760,6 млн. млн.м3 води, що 

становить близько  68 % від усіх втрат).  

За результатами узагальнення даних державного обліку водокористування 

у 2019 році у поверхневі водні об’єкти скинуто 5374 млн м3 стічних вод, у тому 

числі: підприємствами  промисловості – 3478 млн м3, житлово-комунальної 

галузі – 1473 млн м3 та підприємствами сільського господарства – 373,1 млн м3. 

Із загального  обсягу скинутих  у водні об’єкти стічних вод забруднені складають 

737,2 млн м3 (13,72%), нормативно-очищені – 1188 млн м3 (22,11 %), 

нормативно-чисті без очистки – 3285 млн м3 (61,13%) та шахтно-кар’єрні води, 

що не категоріюються – 164,3 млн м3 (3,06%).  
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Разом із стічними водами в поверхневі водні об’єкти у 2019 році скинуто 

21,62 тис. тон завислих речовин, 224,9 тон нафтопродуктів, 5,863 тис. тон азоту 

амонійного, 46,75 тис. тон нітратів, 1,744 тис. тон нітритів, 178,1 тон СПАР, 385,3 

тон заліза, 5708 тон фосфатів тощо. Крім того, органічних забруднень за  

показником ХСК - 66,7 тис. тон та БСК – 17,64 тис. тон [8]. 

В регіональному розрізі найбільше вод скинуто потужними промисловими 

водоспоживачами Запорізької, Донецької, Дніпропетровської та Київської 

області. 

Основними причинами забруднення поверхневих вод є скидання 

забруднених господарсько-побутових і виробничих стічних вод безпосередньо у 

водні об’єкті та через системи міської каналізації, а також надходження до 

водних об’єктів забруднених речовин з поверхневими стічними водами з 

забудованих територій.  

Щодо впливу стічних вод на забруднення біогенними речовинами водних 

об’єктів, їх евтрофікацію, то найбільшої шкоди вони зазнають від підприємств 

житлово-комунального господарства. Основна маса сполук азоту та фосфору 

надходить до водних об’єктів з господарсько-побутовими стічними водами. 

Основними причинами скидання забруднених стічних вод (без очищення 

та недостатньо очищених) залишається неповне охоплення населених пунктів 

централізованим водовідведенням, а також низька ефективність роботи 

існуючих очисних споруд, що зумовлено їх зношеністю, низьким технологічним 

рівнем і енергомісткістю, аварійним станом каналізаційних мереж. 

Аварії на спорудах і мережах, витоки стічних вод спричиняють 

забруднення ґрунтів і підземних вод патогенною мікрофлорою. 

У населених пунктах, де відсутнє централізоване водовідведення, для 

скидання стічних вод населення користується септиками або вигрібними ямами, 

використання яких спричиняє погіршення екологічного стану джерел 

водопостачання, що призводить до їх забруднення патогенними бактеріями та 

вірусами, а також до збільшення територій підтоплення населених пунктів. 
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Внаслідок відсутності ефективних технологій очищення виробничих 

стічних вод. промислові підприємства скидають у системи централізованого 

водовідведення висококонцентровані стічні води, шкідливі речовини яких 

руйнують каналізаційні мережі, порушують технологічні регламенти очищення 

стічних вод та не видаляються в процесі біологічного очищення. 

Через низьку якість очищення надходження забруднених стічних вод у 

поверхневі водні об’єкті не зменшується. Для переважної більшості підприємств 

промисловості і комунального господарства скид забруднюючих речовин 

істотно перевищує встановлений рівень гранично допустимого скиду і особливо 

щодо вмісту біогенних речовин (сполук азоту, фосфору). 

Діючі споруди біологічного очищення стічних вод (аеротенки, біологічні 

фільтри) забезпечують зниження БСК5 стічних вод до 10-16,8 мг/дм3, завислих 

речовин після вторинних відстійників до 11-17 мг/дм3, ХСК до 23-80 мг/дм3, 

азоту амонійного до 1,66-6,73 мг/дм3, фосфору до 3,39-9,23 мг/дм3. 

Аналіз якості очищених стічних вод на виході з очисних споруд показує, 

що існуючі технології не забезпечують очищення стічних вод від біогенних 

елементів, які викликають евтрофікацію водойм, їх водоочисні технології 

відповідають вимогам на проектування очисних споруд, які діяли протягом 

багатьох минулих десятиліть і були спрямовані на очищення стічних вод за 

двома показниками: БСКповн. і завислі речовини. За цими нормативними 

вимогами очищення стічних вод від біогенних речовин не було передбачене. 

Для покращення екологічного стану водних об’єктів, зменшення 

негативного впливу стічних вод на їх евтрофування, необхідна реконструкція 

очисних споруд з впровадженням нових сучасних технологічних схем з 

біологічного видалення біогенних елементів із стічних вод, доочищення цих вод 

перед скиданням у водний об’єкт. 

Практично весь обсяг поверхневих стічних вод, що утворюється на 

забудованих територіях і відводяться системою дощової каналізації та 

поверхневим способом по рельєфу місцевості, скидаються у водні об’єкти без 
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очищення. Виключення становлять окремі випуски дощової каналізації, в яких 

гирлові ділянки – відкриті канали з заростями ВВР або ж вода з випусків 

дощових колекторів проходить через берегові природні зарості ВВР (природні 

берегові біоплато).  

За попередніми оцінками обсяг надходження поверхневого стоку з 

забудованих міських територій України може складати понад 1100 млн м3 на рік. 

За капітальними та експлуатаційними показниками найбільш економічно 

доцільним є впровадження для доочищення стічних вод від біогенних елементів 

біологічних ставків, БІС, які завдяки фітотехнології забезпечують високу 

ефективність очищення і не потребують використання реагентів, енерговитрат. 

Поверхневі стічні води, що відводяться системою дощової каналізації, 

формуються атмосферними опадами, поливно-мийними водами, 

інфільтраційними водами (приплив ґрунтових вод), виробничими і 

господарсько-побутовими стічними водами, які надходять з поверхневим і 

підземним стоком. 

Значну роль у формуванні складу поверхневих стічних вод відіграє 

характеристика водозбірного басейну (житлова забудова, промислова зона), 

рівень благоустрою, ділянки забудови з ґрунтовими схилами, що піддаються 

ерозії тощо). Нестабільний та нерівномірний склад цих вод за витратою і 

концентрацією забруднень в них зумовлений наявністю багатьох джерел 

наповнення, специфічними особливостями утворення та режимом їх 

надходження тощо. 

Поверхневі стічні води з міських територій, як джерело забруднення 

водних об’єктів, оцінюються такими найхарактернішими показниками: завислі 

речовини – 300-3000 мг/дм3, нафтопродукти – 1-25 мг/дм3, органічні сполуки за 

БСК20- 60-140 мг/дм3, ХСК – 600-1500 мг/дм3. 

У поверхневих стічних водах присутні, як правило, біогенні елементи 

(сполуки азоту до 5-6 мг/дм3, фосфору до 1,5 мг/дм3), а також бактеріальне 

забруднення. 
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Кількість бактеріальних забруднень за показником колі-титр у дощових і 

талих водах знаходиться у межах 10-1-10-6 [9]. Джерелом забруднення 

поверхневих стічних вод мікроорганізмами є забруднений ґрунт і витоки з мереж 

каналізації при аварійних ситуаціях, а також несанкціоновані скиди 

господарсько-побутових стічних вод у мережі дощової каналізації. Загалом за 

складом мікрофлори поверхневі води аналогічні середньозабрудненим ґрунтам. 

Території, прилеглі до промислових підприємств, характеризуються більш 

високим рівнем забрудненості. Концентрації забруднюючих речовин у 

поверхневих і дренажних водах на цих територіях вище  за вмістом: завислих 

речовин і нафтопродуктів – у 1,8-2 рази; ХСК, БСК – у 1,4-1,5 рази; азоту 

амонійного, фосфатів – у 1,3-1,4 рази. У поверхневих стоках цих територій 

можлива присутність солей важких металів. 

До мереж дощової каналізації дозволяється скидати дренажні води, стоки 

після охолодження виробничих установок та деякі інші виробничі стоки після 

відповідного очищення (при недоцільності їх використання для оборотного 

водопостачання), а також інші стоки за погодженням органами Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів, ДСЕСУ. 

Поверхневі стічні води, за концентрацією окремих забруднюючих речовин 

в їх складі, характеризуються як більш забруднені ніж міські господарсько-

побутові стічні води. Розрахунки показують, що від загальної кількості 

забруднюючих речовин, які скидаються протягом року у поверхневі водні 

об’єкти разом зі стічними водами, відведеними із забудованих територій, з 

поверхневим стоком надходить близько 78% завислих речовин, 20% органічних 

речовин (за БСК), 68% нафтопродуктів [8]. 

З надходженням у поверхневі водні об’єкти надмірної кількості біогенних 

речовин з недостатньо очищеними господарсько-побутовими стічними водами 

та неочищеним поверхневим стоком відбувається різкий неконтрольований 

приріст рослинної біомаси, що викликає перебудову водного біоценозу і 

евтрофування водойм та розвиток синьо-зелених водоростей (ціанобактерій), 
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багато з яких токсичні. В період масового розвитку спостерігається збільшення 

інтенсивності "цвітіння" води та підвищення рівня евтрофованості вод. При 

відмиранні ціанобактерій до водного середовища надходить значна кількість 

метаболітів, окремі з яких мають токсичну, алергенну та канцерогенну дію. 

«Цвітіння» синьо-зелених водоростей (ціанобактерій), яким властиве 

токсичне забруднення вод, негативно впливає на екологічний стан водних 

об’єктів та пов’язані з ним соціально-економічні умови водокористування, на 

здоров’я населення. 

Наразі практично всі водойми України за рівнем забруднення наблизились 

до ІІІ класу якості (помірне забруднення) і використання застарілих технологій 

підготовки питної води, які розраховані на доведення природної води до якості 

питної лише у випадку, коли вихідна вода відповідає І- му класу поверхневих 

джерел водопостачання, не дозволяють забезпечити населення якісною та 

безпечною для здоров’я людини питною водою. 

Внаслідок забруднення водних об’єктів, погіршення якості води в них, 

виникла серйозна проблема отримання якісної питної води з наявних джерел 

централізованого питного водопостачання, що досить тривожно, оскільки питне 

водопостачання населення України майже на 8о% забезпечується з поверхневих 

водних об’єктів [5]. 

У зв'язку з негативними наслідками "цвітіння" води вибір технологій 

очищення стічних вод, що відводяться з населених пунктів, які розташовані в 

зоні евтрофних водних об’єктів, набуває особливої актуальності. 

Значна роль у вирішенні цих питань належить впровадженню нових 

доступних технологій, а саме технологій фіторемедіації у системи 

водовідведення населених пунктів. Застосування цих технологій забезпечує 

зменшення надходження забруднюючих речовин (біогенних та мікробіальних 

забруднень) у водні об’єкти завдяки очищенню поверхневих стічних вод, до 

складу яких при аваріях і при техногенних надзвичайних ситуаціях потрапляють 
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неочищенні побутові стічні води та доочищенню господарсько-побутових 

стічних вод. 

У загальному комплексі заходів щодо запобігання забрудненню водних 

об’єктів поверхневими стічними водами досить ефективним є використання цих 

вод для технічного водопостачання промислових підприємств, пожежогасіння, 

миття твердих покриттів, поливу зелених насаджень, тощо. Використання 

поверхневих стічних вод для цих потреб досить часто є економічно 

найвигіднішим, оскільки зменшує використання води з природних джерел і не 

потребує глибокого очищення порівняно з варіантом скидання у водойму. 

 

3.2 Технології фіторемедіації – один з напрямків впровадження 

екологічно безпечного природокористування в населених пунктах 

Запобігання впливу стічних вод на забруднення водних екосистем і 

забудованих територій, на якість води поверхневих  водних об’єктів є одним із 

заходів по забезпеченню екологічної безпеки держави. 

Найбільш ефективним заходом зменшення негативного впливу стічних вод 

усіх категорій від населених пунктів на водні об’єкти – джерела питного та 

рекреаційного використання - є впровадження екологічно безпечного 

водовідведення з використанням технологій фіторемедіації.  

Фіторемедіація — комплекс керованих  методів природного механізму 

очищення забруднених вод, ґрунтів, атмосферного повітря з використанням 

зелених рослин від органічних та неорганічних речовин, один з напрямків більш 

загального методу біоремедіації. В останні роки ця технологія глибокого 

очищення стічних вод  набуває значного застосування завдяки низькій вартості, 

можливості використання безпосередньо в районі забруднення та зменшення 

контакту забруднення з людиною та оточуючим середовищем. 

Основним компонентом технологій фіторемедіації є біоценози вищих 

водних рослин (ВВР). Ці рослини впливають на процес перерозподілу речовин, 

що надходять у водний об’єкт з прибережної території на розкладення  решток 
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органічних речовин. Вони поглинають із води розчинені біогенні елементи, у 

першу чергу азотовмістні сполуки, сприяють розвитку процесу мінералізації 

води, тим самим зменшуючи кормову базу ціанобактерій. 

Вищі водні рослини  – вагомий конкурент водоростей у споживанні 

(поглинанні) речовин з води та атмосферного повітря. При масовому розвитку 

ВВР фітопланктон пригнічується. Внаслідок того, що у складі макрофітів, на 

відміну від фітопланктону, перевагає клітковина, вони розкладаються повільно, 

формуючи біоценози, які характеризуються більшою стабільністю. Так, ділянки 

водосховищ із заростями ВВР виконують функції біофільтра (є аналогами 

очисного біоплато), сприяють підтриманню відносного гомеостазу екосистеми 

водосховища, тобто стабільності екосистеми та її саморегуляції. 

На очисних спорудах фіторемедіації при наявності ВВР процеси окислення 

забруднень (у тому числі токсикантів) здійснюються значно інтенсивніше, ніж 

без них. У біоценозах ВВР виділяються метаболіти з бактерицидною дією по 

відношенню до патогенної мікрофлори. Видалення забруднень, в тому числі 

біогенів, здійснюється за рахунок біосорбції ВВР. 

Фітотехнології – це методи, технології та конструктивні рішення очищення 

природних і стічних вод з використанням рослинних компонентів, сонячного 

випромінювання як джерела енергії. Розташування споруд фітотехнологій на 

рельєфі за ухилом місцевості дозволяє досягти самопливного перетікання води з 

одного блоку споруд до іншого, використовувати неугіддя [10]. Очисні споруди 

на основі фітотехнологій можуть бути застосовані в різних кліматичних умовах 

України для очищення стічних вод з витратою як малої так і великої 

продуктивності [11]. 

Фітотехнології пропонують ефективні інструменти для екологічно 

безпечного розв’язання проблеми очищення забруднених ділянок ґрунту та води, 

спричиненого викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря, підвищення 

рівня безпеки продовольчих продуктів і створення відновлювальних джерел 

енергії, що сприяє раціональному природокористуванню. Фіторемедіація 
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базується на наступних механізмах: фітостабілізація - осадження забруднювачів 

у кореневій зоні рослин у результаті адсорбції корінням та запобігання міграції 

у ґрунті, ґрунтових водах та повітрі; фітоекстракція - поглинання забруднювачів 

коренями з наступним переміщенням у надземні органи рослини; 

фітостимуляція - активізація мікробного метаболізму у ризосфері рослин, сприяє 

активізації процесів поглинання і (або) розкладання забруднювачів; 

фітодеградація та фітотрансформація - розкладання органічних ксенобіотиків 

рослинами з утворенням нетоксичних сполук, що характеризує величезний 

потенціал і біологічну варіативність метаболізму рослини. 

Впровадження екологічно безпечного водовідведення та розроблення  його  

окремих першочергових заходів, якими наразі можуть бути технології 

фіторемедіації,  стає вкрай актуальним. Аналіз останніх досліджень підтверджує, 

що фітотехнології  ще не набули широкого застосування в Україні для очищення 

як господарсько–побутових, так і поверхневих стічних та дренажних вод. Перші 

споруди фітотехнології «біоплато» на території нашої країни були введені в 

експлуатацію в Харківській області у 1992 р., і сьогодні в Україні відомо понад 

30 ділянок, де впроваджено фітотехнології. Враховуючи тенденції щодо 

подальшого розширення географії застосування фітотехнологій та масштаби і 

різноманіття природно-кліматичних умов України, виникає нагальна потреба 

обґрунтування їх використання. Тому необхідне розроблення основних 

положень, які визначають доцільність використання споруд фіторемедіації для 

охорони водних об’єктив від забруднення стічними водами різних категорій.  

 

3.3 Досвід роботи існуючих очисних споруд дощової каналізації 

Для очищення поверхневих стічних вод, що відводяться системою дощової 

каналізації, найбільшого застосування набули такі споруди як ставки-

відстійники, очисні споруди закритого типу (підземні); стаціонарні щитові 

загородження в акваторії водойм. Ефективність очищення поверхневих стічних 

вод на цих спорудах досить невисока і в більшості випадків не відповідає 
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вимогам щодо встановлених нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти. 

Досвід експлуатації цих споруд показав, що більш ефективним з них є 

ставки-відстійники, які забезпечують зниження концентрації завислих речовин 

на виході із споруд до 20–70 мг/дм3, нафтопродуктів до 3–7,2 мг/дм3 [12]. 

Суттєвим недоліком цих споруд є їх громіздкість, що спричиняє великі труднощі 

у видалені осаду та плаваючих нафтопродуктів. Вони займають значні за 

площею земельні ділянки і потребують додаткових земельних ділянок для 

оброблення та утилізації осаду. 

Очисні споруди закритого типу (підземні) побудовані на гирлових 

ділянках дощових колекторів в межах міської забудови. Конструктивно до їх 

складу входить 2 та більше секцій підземних залізобетонних резервуарів. На 

вході відстійник обладнаний металевою решіткою для затримання плаваючого 

сміття, на виході - напівзануреним щитом відокремлено об’єм для видалення 

нафтопродуктів. Спостереження за роботою цих споруд показали, що при 

випадінні дощів малої та середньої інтенсивності в них затримується в 

середньому близько 70% завислих речовин [13]. Під час інтенсивних дощів, коли 

збільшуються витрати дощових вод, різко знижується ефективність осадження 

завислих речовин, а інколи спостерігається винос з відстійника осаду, який 

раніше випав. Зниження вмісту органічних забруднень на виході із споруди 

практично не спостерігалося. Ефективність затримання нафтопродуктів не 

перевищувала 10–15% [13]. Експлуатація споруд досить складна і трудомістка. 

Для видалення осаду із відстійника використовують автомобілі-мулоочисники, 

автоцистерни з вакуумними насосами, які вивозять осад на мулові майданчики 

для висушування. 

Ці типи очисних споруд пройшли тривалу перевірку на мережах дощової 

каналізації міст. Аналізуючи багаторічний досвід експлуатації існуючих 

локальних очисних споруд, а саме відстійників, розташованих на окремих 

випусках дощової каналізації, можна зробити висновок, що вони лише частково 
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забезпечують очищення поверхневих стічних вод і не забезпечують очищення їх 

від біогенних елементів, що викликають евтрофування водойм та бактеріальне 

забруднення. Для інтенсифікації освітлення поверхневих стічних вод та 

забезпечення більш глибокого ступеня очищення, що досягається у спорудах 

відстоювання, воду очищають (доочищають) фільтруванням, пропускаючи крізь 

різні завантаження з природних і синтетичних матеріалів, обробляють 

коагулянтами та флокулянтами. На даний період пройшли тривалу промислову 

перевірку фільтри, завантажені піском, керамзитом, пінополіуретаном, 

пінополістиролом, деревною стружкою тощо. На підставі експериментальних і 

теоретичних досліджень НДІ КВОВ розроблено та рекомендовано застосування 

для доочищення відстояної поверхневої стічної води багатопоточного фільтру з 

вертикальними рамками, який обладнано листовим відкритокомірковим 

пінополіуританом товщиною 20…30 мм. Регенерація фільтрувального матеріла 

здійснюється за допомогою вакуум- відсосу забруднень. Швидкість фільтрації 

15-20 м на годину. За таких параметрів забезпечується очищення поверхневих 

стічних вод від завислих речовин на 85-90%, нафтопродуктів на 80-90%. 

Очищають поверхневі стічні води і у біологічних ставках та біоінженерних 

спорудах зі штучно висадженими ВВР. Вищі водні рослини відіграють роль 

біофільтрів, що зменшують або запобігають надходженню забруднюючих 

речовин у водні об’єкти. В них затримуються завислі речовини, вода очищається 

від органічних та мінеральних речовин, знешкоджуються токсини. 

Досвід експлуатації біологічних ставків з ВВР для очищення поверхневих 

стічних вод з забудованих територій м. Мінськ показав високу ступінь очищення 

води в них. ВВР в цих ставках займає понад 50% їх площі. Згідно з даними 

ЦНІІКІВР [13] ефективність очищення води в них становила по завислих 

речовинах 55-96%, БСК5 – 28–89%, нафтопродуктах понад 60%. 

Для видалення забруднень з поверхневих стічних вод, що утворюються на 

територіях промислових підприємств, широке застосування дістав метод 

біологічного очищення з використанням фітотехнологій. Дослідження 
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біологічного очищення поверхневих стічних вод, що утворюються на території 

нафтохімічного комплексу, проводились ВНДІВОДГЕО [12]. Поверхневі стічні 

води забруднені завислими речовинами, нафтопродуктами, БСК20 до 100 мг/дм3 

та містять такі специфічні речовини як метанол, формальдегід, продукти 

органічного синтезу, СПАР тощо. Виходячи з кліматичних умов – теплого 

клімату та наявності вільних земельних ділянок – для очищення поверхневих 

стічних вод застосовано біологічне очищення в природних умовах. Очищення 

двоступінчасте: перша ступінь в самопливному каналі протяжністю 9 км, друга 

– в біологічному ставку. Для інтенсифікації процесу біологічного очищення і 

канал, і ставок засаджені ВВР. Така система очищення отримала назву 

гідроботанічного очищення. Прийнята технологічна схема з використанням 

фітотехнологій надійно працює протягом всього року та забезпечує якість 

очищеної води у відповідності до вимог повторного використання в системах 

технічного водопостачання. 

Багаторічний досвід очищення поверхневих стічних вод з території 

нафтохімічного комплексу з використанням технології фіторемедіації або 

гідроботанічного очищення показав, що двоступінчасте біологічне очищення в 

самопливному каналі і біологічному ставку, які засаджені ВВР, забезпечує якість 

очищеної води у відповідності до вимог її повторного використання в системах 

технічного водопостачання [12]. 

Дощові і талі води з територій промислових підприємств, а іноді з 

територій населених пунктів, використовують як додаткове джерело технічного 

водопостачання після їх попереднього очищення. Використовуються очищені 

поверхневі стічні води на підприємствах металургійної, нафтопереробної, 

хімічної та інших галузей промисловості. Обсяг їх використання становить 10-

25% від загального використання води підприємством. Очищають їх спільно з 

виробничими стічними водами або ж роздільно на локальних очисних спорудах. 

У разі локального очищення поверхневі стічні води акумулюють у ставку-

накопичувачу, очищають у відстійниках, а для глибокого очищення 
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використовують фільтри, біологічні ставки з ВВР. На підприємствах 

металургійної промисловості воду доочищають на зернистих фільтрах з 

плаваючим пінополістироловим завантаженням, що забезпечує їх очищення від 

завислих речовин на 85-90%, нафтопродуктів на 60-75%. 

Для очищення поверхневих стічних вод з територій автозаправних станцій, 

станцій технічного обслуговування, паркінгів автотранспорту, трамвайних і 

тролейбусних депо застосовуються локальні очисні споруди дощових вод, які 

розроблені Науково-інженерним центром «Потенціал-4» для впровадження у м. 

Києві. НІЦ «Потенціал-4» розроблено 2 типи очисних споруд, визначальним 

критерієм класифікації яких є витрата забруднених вод. Технології очищення 

поверхневих стічних вод на цих спорудах передбачають використання 

механічного, фізико-хімічного та біологічного методів очищення із застосу-

ванням флокулянтів, що покращує процес видалення забруднюючих речовин. 

Доочищення цих вод відбувається у біоплато, що не потребує енерговитрат і 

забезпечує ефективне очищення від органічних забруднень, у тому числі 

розчинених нафтопродуктів, а також від біогенних елементів, які викликають 

евтрофування водойм. У разі обґрунтування необхідності знезараження 

очищених вод, перед скиданням у водний об’єкт їх знезаражують 

ультрафіолетовим випромінюванням (УФ). 

За технологічною схемою ІІ типу споруд (ЛОС великої потужності) можна 

здійснювати сумісне очищення поверхневих стічних вод та вод від миття 

транспорту [14]–[16]. Впровадження аеробної стабілізації та механічного 

зневоднення осаду дозволяє зменшити його об’єм майже у 20 разів та покращити 

умови утилізації. Середні концентрації забруднюючих речовин в очищених 

водах з використанням технологій «Потенціал-4» для різних об’єктів за 

результатами спостережень [15], становили: завислих речовин – 5,5-11,6 мг/дм3; 

ХСК – 22,7-25,9 мгО2/дм3; БСК5 – 1,2-2,0 мгО2/дм3; нафтопродуктів – 0,121-0,198 

мг/дм3. За умови спільного очищення поверхневих стічних вод і вод від миття 
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транспорту: завислих речовин – 13,9-18,8 мг/дм3; ХСК – 24,0-28,4 мгО2/дм3; БСК5 

– 1,4-2,7 мгО2/дм3; нафтопродуктів – 0,15-0,20 мг/дм3. 

Перевагою застосування цих споруд з використанням їх очищення у 

біоплато є забезпечення якості очищених вод у відповідності до вимог на їх скид 

у водні об’єкти або повторне використання, компактне розміщення споруд та 

зменшення потреби у земельних ресурсах під будівництво очисних споруд. 

Використовують очисні лагуни (біологічні ставки з ВВР, біологічні ставки 

з аерацією, окислювальні ставки) для очищення поверхневих стічних у США. 

Ефективність очищення поверхневих стічних вод в них становить по БСК5 від 30 

до 90%, по завислих речовинах від 20 до 92% [12]. Капітальні витрати на 

біологічне очищення 1 м3 поверхневих стічних вод в біологічних ставках з 

аерацією становлять 700 доларів, в окислювальних ставках – 1 тис. доларів, на 

крапельних біофільтрах – 3,5 тис. доларів [12]. 

В залежності від вимог до якості очищених вод, для доочищення або 

глибокого очищення стічних вод застосовують такі споруди: 

− біофільтри та біореактори різних конструкцій, багатоступеневі 

ставки, біологічні ставки з аерацією, ставки або біоінженерні споруди з вищою 

водною рослинністю, інші споруди для глибокого окислення органічних та 

азотних забруднень. У всіх типах ставків остання ступінь кожної із секцій 

засаджується ВВР. Вищі водні рослини відіграють роль біофільтрів, що 

обмежують або запобігають доступу забруднюючих речовин у водні об’єкти; 

− мікрофільтри, фільтри, проціджувачі та освітлювачі різних 

конструкцій для видалення завислих речовин, БСК та фосфору (з використанням 

різних видів реагентів із визначенням місця та послідовності їх введення). 

Досвід доочищення у ставках стічних вод, які надходять після біологічного 

очищення у аеротенках показав, що у ставках можна досягти зменшення 

концентрації забруднень в очищеній воді за показниками БСК на 35-60%; ХСК – 

30-45%; кількості фосфору з 5-15 до 2-9 мг/дм3, азоту амонійного з 4-7 до 0-2,5 

мг/дм3 [9]. 
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Поверхневі стічні води, що утворюються на забудованих територіях 

внаслідок випадіння атмосферних опадів (дощів, танення снігу), системою 

дощової каналізації та поверхневим способом по рельєфу місцевості відводяться 

у поверхневі водні об’єкти.  

Дослідженнями встановлено, що дощові та талі води містять значну 

кількість забруднень (нерозчинних домішок, нафтопродуктів, солей важких 

металів). Поверхневий стік, що утворюється при випадінні опадів, змиває і 

виносить побутове сміття, продукти руйнування дорожнього покриття, ґрунту, 

інші домішки, які знаходяться на водозбірній поверхні. Опади сорбують 

забруднення із атмосфери. На характеристику якісного складу поверхневого 

стоку мають вплив тривалість сухого бездощового періоду, інтенсивність дощу 

та тривалість його випадіння, санітарний стан території, а також ступінь 

забруднення атмосфери. 

Джерелом забруднення поверхневого стоку завислими речовинами є пил, 

аерозолі, компоненти палива та атмосферних промислових викидів, продукти 

руйнування дорожнього покриття, ерозії ґрунтів газонів і ділянок з ґрунтовим 

покриттям, рослинні залишки, побутове сміття, тощо. Дощ захоплює з повітря 

12-20 мг/дм3 твердих частинок. Близько 14 мг/дм3 аерозолей і компонентів про-

мислових викидів міститься у стічній воді, що стікає з покрівлі будівель. Кон-

центрація продуктів руйнування дорожнього покриття складає 15-30 мг/дм3 [9]. 

За даними Федерації з контролю забруднення вод у США [33] за 

міждощовий період (від попереднього до наступного дощу) в містах на 1 км 

вулиці з твердим покриттям в середньому накопичується: сухої речовини – 395 

кг (БСК5 – 3,8 кг), органічних речовин ( в перерахунку на фосфор) – 0,28 кг, 

нітратів (в перерахунку на азот) – 0,028 кг. 

Орієнтовний склад поверхневих стічних вод в залежності від 

функціонального призначення територій та рівня їх благоустрою наведено у 

таблиці 3.1, а також регламентуються ДСТУ 8691:2016 "Стічні води. Настанови 
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щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у 

водні об’єкти".[17] 

Крім гідрохімічних показників, наведених у таблиці 3.1, поверхневі стічні 

води характеризуються суттєвим мікробіальним забрудненням. Середні 

значення ХСК згідно ДСТУ 3013 [36], складають 400-600 мг/дм3 у дощових 

водах та 750-1500 мг/дм3 у талих водах. Забруднення біогенними елементами за 

даними ДБН В.2.5-75 [18], складає: по азоту амонійному 8-10 мг/дм3 у дощових 

водах та 18-20 мг/дм3 у талих водах; по фосфатам 0,5-0,8 мг/дм3 у дощових водах 

та 1,2-1,8 мг/дм3 у талих водах. Вміст свинцю у поверхневих стічних водах з 

магістральних вулиць може складати 0,01-0,2 мг/дм3. 

Таблиця 3.1 – Забрудненість поверхневого стоку з міських територій 

Характеристика 

водозбірного басейну 

Дощові води Талі води 

Завислі 

речовини,

мг/дм3 

БСК5 

мгО2/дм3
 

Нафто-

продукти 

мг/дм3 

Завислі 

речовини, 

мг/дм3 

БСК5 

мгО2/дм3
 

Нафто-

продукти 

мг/дм3 

Ділянки територій 

переважно з садибною 

забудовою, зелені 

насадження, газони 

300 60 <1 1500 100 <1 

Ділянки сучасної 

житлової забудови 

(мікрорайони) 

650 60 12 2500 100 20 

Центральні райони міста 

з високим рівнем благо-

устрою і регулярним 

прибиранням дорожньо-

го покриття (житлові 

квартали, зелені насад-

ження, громадські і 

учбові установи, 

торгівельні центри) 

400 40 8 (10) 2000 70 20 

Магістральні вулиці з 

інтенсивним рухом 

транспорту 

1000 80 20 3000 120 25 

Поливно-мийні води характеризуються середніми концентраціями 

завислих речовин 600-1000 мг/дм3 і нафтопродуктів – 10-15 мг/дм3 для території 

житлової забудови, а для територій, прилеглих до промислових підприємств і 
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транспортних магістралей з інтенсивним рухом транспорту, – відповідно 800-

1500 та 20-30 мг/дм3. 

Як показують експлуатаційні спостереження за мережами дощової 

каналізації, трубопроводи, які закладені нижче рівня ґрунтових вод, майже 

протягом всього року відводять воду, що пояснюється наявністю припливу 

ґрунтових (інфільтраційних) вод. Надходження підземних вод до мережі 

дощової каналізації суттєво впливає на склад поверхневих стічних вод. Слід 

відмітити, що для підземних вод багатьох регіонів характерним є вміст сполук 

заліза, марганцю, амонію, сульфатів, хлоридів природного походження, і це 

обумовлює їх присутність як у дренажних, так і у поверхневих водах. 

Поверхневі стічні води, що відводяться з територій промислових підпри-

ємств, містять забруднюючі речовини, які характерні для відповідного виду під-

приємства, загальний вміст солей досягає 200–500 мг/дм3 та можлива наявність 

специфічних речовин (продуктів органічного синтезу, важких металів тощо). 

За характером виробництва промислові підприємства згідно із 

Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів 

[19] та ДБН В.2.5-7 [18] класифікуються двома групами.  

До першої групи відносяться підприємства чорної металургії (крім 

коксохімічного виробництва), машинобудівної, приладобудівної, електротехніч-

ної, вугільної, нафтової, легкої, хлібопекарської, молочної, харчової промисло-

вості, сірчаної та содової підгалузей хімічної промисловості, енергетики, 

автотранспортні підприємства, річкові порти, ремонтні заводи, а також окремі 

виробництва нафтопереробних, нафтохімічних, хімічних та інших підприємств, 

на територію яких не потрапляють специфічні забруднюючі речовини. 

До підприємств другої групи, територія яких може бути забруднена 

специфічними токсичними речовинами або значною кількістю органічних 

речовин, віднесено підприємства кольорової металургії, коксохімії, лісохімічної, 

целюлозо-паперової, нафтопереробної, нафтохімічної та мікробіологічної 

промисловості, шкіросировинні та шкіряні заводи, м’ясокомбінати, 
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шпалопросочувальні заводи, аеропорти, виробництва обробки кольорових 

металів, хімічної та електрохімічної обробки поверхні металів (гальванічні 

виробництва), фарбувальні виробництва, виробництва побутової хімії та 

синтетичних миючих засобів тощо.  

Орієнтовний вміст забруднюючих речовин у дощових і талих водах, що 

відводяться з територій підприємств першої та другої груп, наведено у таблиці 

3.2. З поверхневим стоком у водні об’єкти надходить значна кількість 

забруднюючих речовин, що призводить до їх забруднення, замулення, 

погіршення санітарного та екологічного стану. У період випадіння інтенсивних 

дощів якість води у річках і водоймах значно погіршується. При цьому 

спостерігається засмічення річок плаваючими предметами, різко зростає 

концентрація завислих речовин, а на поверхні води утворюється плівка 

нафтопродуктів. Як підтверджують токсикологічні дослідження дощового стоку, 

найбільш негативно на водні об’єкти впливають завислі речовини, які надходять 

з поверхневим стоком. У донних відкладах, які формуються у дощову погоду, 

порушується життєдіяльність мікроорганізмів, що негативно відбивається на 

біоценозі і процесах самоочищення. 

Характерним прикладом є м.Одеса, де поверхневі стічні води, що 

відводяться з території міста є найбільшим джерелом забруднення прибережної 

рекреаційної зони моря [19]. Від загальної кількості забруднюючих речовин, що 

надходять протягом року від усіх берегових джерел забруднення, а саме: очисних 

споруд СБО «Північна», СБО «Південна» Одеського припортового заводу, 

Чорноморського морського торгового порту, дренажних випусків протизсувних 

споруд, поверхневих стічних вод з міської забудованої території, на частку 

поверхневого стоку припадає 87% завислих речовин, 93% нафтопродуктів, 37% 

СПАР та 28% органічних речовин. Вони містять значну кількість біогенних 

речовин. Після інтенсивних дощів, злив, в результаті надходження біогенних 

речовин з поверхневими стічними водами, валова первинна продукція 

фітопланктону у прибережній зоні Одеського побережжя в першу добу після 
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злив може зростати на 45%, а величини колі-індексу та концентрації 

нафтопродуктів у морській воді протягом 5-6 діб можуть перевищувати ГДК 

навіть без врахування фонового рівня забруднення [20]. 

Згідно з висновками Європейського агентства з охорони навколишнього 

середовища (Люксембург) евтрофування водного середовища відноситься до 

числа основних чинників, які негативно впливають на якість водних джерел. 

Таблиця 3.2 – Орієнтовний склад поверхневих стічних вод, що 

утворюються на території підприємств першої та другої груп 

Показник 

Значення показників забруднення 

поверхневих стічних вод мг/дм3 

Перша група 

підприємств 

Друга група 

підприємств 

Завислі речовини 400 – 2000* 500-2000 

Солевміст 200 – 300 50-3000 

Нафтопродукти 10 – 30 (70*) до 500 

ХСК фільтрованої 

проби 

100 – 500** до 1400 

БСК20 фільтрованої 

проби 

20 – 30** до 400 

Специфічні компоненти Відсутні В залежності від специфіки 

виробництва містять важкі 

метали, феноли, СПАР, 

миш’як, родоніти, фосфор, 

аміак, фтор, жири, масла, 

білки, вуглеводні, тощо 

Примітки: * більші значення для підприємств з інтенсивним рухом транспорту та 

значним використанням паливно-мастильних матеріалів. Для територій АЗС слід 

користуватися даними, що наведені у ДБН В.2.3.-15.ВСН 01-69 та ДБН В.1.1-7. 
** з урахуванням диспергованих домішок ці значення збільшуються у 2–3 рази. 

Для очищення стічних вод дощової каналізації можуть бути застосовані усі 

види споруд механічного, біологічного очищення та доочищення стічних вод. 

При наявності території рекомендується доочищення поверхневих стічних вод у 

ставках та каналах з вищими водними рослинами. Дані спостережень за 

випуском поверхневих стічних вод у водні об’єкти свідчать, що у разі наявності 

на гирловій ділянці відкритих каналів з ВВР або ж берегової зони з природними 
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заростями ВВР, спостерігається покращення якісного складу цих вод, тобто їх 

очищення [21]. 

Порівняно високий ступінь очищення та простота експлуатації біологічних 

ставків дозволяє застосовувати їх у якості локальних очисних споруд для 

очищення поверхневих стічних вод. Наприклад, для очищення поверхневих 

стічних вод забудованої території м. Мінськ використано біологічні ставки з 

ВВР, яка займає понад 50% їх площі. Досить ефективним заходом щодо 

зменшення та запобігання забруднення водних об’єктів поверхневими стічними 

водами є їх повторне використання. Для окремих потреб підготовка і очищення 

цих вод обмежується лише відстоюванням (освітленням) у ставках-

накопичувачах. 

Значний досвід використання поверхневих стічних вод в системах 

технічного водопостачання накопичено на підприємствах металургійної, 

нафтопереробної, хімічної та інших галузей промисловості. На даний період 

поверхневі стічні води після їх попереднього очищення використовуються для 

технічного водопостачання таких металургійних підприємств як Азовсталь, 

Новомосковський трубний завод. До складу очисних споруд поверхневих 

стічних вод входять ставок-накопичувач, горизонтальні відстійники, фільтри. 

Для глибокого очищення поверхневих стічних вод від завислих речовин, 

нафтопродуктів використовуються зернисті фільтри з плаваючим 

пінополістироловим завантаженням. Експериментальними дослідженнями 

встановлено, що при швидкості фільтрування 30-40 м на годину і при 

застосуванні поліакриламіду дозою 1-2 мг/дм3 досягається ефективність 

очищення від завислих речовин на 89-90%; від нафтопродуктів на 60-75% [12]. 

Згідно з вимогами ДБН В.2.5-75 [18] у системі дощової каналізації повинно 

бути забезпечено очищення найбільш забрудненої частини поверхневого стоку, 

що утворюється в період випадання дощів, танення снігу та мийки дорожнього 

покриття, тобто не менше 70% річного об’єму поверхневих стічних вод для 
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сельбищних територій та територій підприємств першої групи і всього об’єму 

стоку підприємств другої групи. 

Відповідно до «Правил охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами», затверджених Постановою КМУ від 26 березня 1999 р. № 

465 [22], скидання зворотних вод у водні об’єкти допускається за умови 

дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів 

гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. 

У державах ЄС, США нормативи по завислим речовинам та БСК5 в 

очищених стічних водах відповідають вимогам біологічного очищення і 

становлять відповідно 20-30 мг/дм3 та 20-40 мг/дм3 [12]. 

Зважаючи на значну залежність забруднення поверхневих стічних вод від 

санітарного стану водозбірної території та атмосферного басейну, на території 

населених пунктів та розташованих на них промислових підприємствах повинно 

бути забезпечено виконання заходів, спрямованих на зменшення кількості 

забруднень, які виносяться до мереж дощової каналізації, у водні об’єкти: 

− організація регулярного прибирання територій; 

− огородження зон озеленення, прибережних ділянок водойм бортовим 

камінням для запобігання змиву ґрунту у поверхневі водні об’єкти під час злив 

на дорожні покриття; 

− облаштування водостоків дощоприймальними колодязями з приямком 

для осаду; 

− проведення своєчасного ремонту дорожнього покриття; 

− підвищення ефективності роботи пило– та газоочисних установок з 

метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та запобігання 

забрудненню поверхневого стоку специфічними забруднюючими 

компонентами; 

− організація прибирання та утилізація снігу з автомагістралей, стоянок 

автомобільного транспорту. 

  



75 

 

 

4 Споруди фіторемедіації для очищення стічних вод 

населених пунктів, розташованих в зоні евтрофних водних 

об’єктів 
 

4.1 Основні типи споруд фіторемедіації 

За призначенням, умовами розташування, конструктивними та 

технологічними особливостями споруди фіторемедіації поділяють на: ботанічні 

(гідроботанічні) площадки, фільтраційні (інфільтраційні) басейни, біологічні 

ставки з посадками вищих водних рослин (ВВР), канали з ВВР, фітофільтраційні 

пристрої, штучні заболочені ділянки (штучне болото), біоплато. Загальним для 

цих споруд є наявність біогеоценозу вищих водних рослин, який безпосередньо 

або опосередковано впливає на формування біологічної складової процесів 

трансформації якості води (її очищення) і на інженерні характеристики споруд 

(окремі конструктивні елементи споруд, їх експлуатаційні параметри тощо). 

Саме тому, у 1983 році було запропоновано термін «біоінженерні споруди» 

(БІС), що включає всі різні типи і конструкції очисних (водоохоронних) споруд, 

заснованих на використанні очисних властивостей макрофітів [1]. У свою чергу, 

БІС можуть бути поділені на два підкласи:  

1-й підклас - споруди, у яких очищення води відбувається за рахунок 

сумарного впливу процесів, що протікають у самій водоймі і формуються 

насамперед під впливом біоценозів макрофітів. Це ботанічні площадки, 

фітофільтраційні пристрої, фільтраційні басейни, біологічні ставки з посадками 

вищих водних рослин (ВВР), канали з ВВР, різноманітні типи біоплато 

поверхневого типу тощо. 

2-й підклас - споруди, у яких до вже перерахованих процесів, що 

відбуваються у водній товщі споруд, додаються процеси очищення в 

прикореневій зоні товщі фільтруючих ґрунтів, насиченій мікрофлорою і 

альгофлорою,  і власне у ґрунтах (при фільтрації). Власне – це БІС- споруди з 

очищенням у прикореневій зоні ВВР; штучні заболочені ділянки (штучне 

болото) та інші. 
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Спільним для них є наявність не менше 2-х секцій, які працюють у 

паралельному і взаємозамінному режимі, що дозволяє відключити кожну з них 

для прибирання надземної частини ВВР, очищення від осаду, а також 

забезпечення підтримання потрібного рівня води у басейні споруд. 

Недоліками споруд першої групи є сезонність роботи і необхідність 

відчуження значних за площею  земельних ділянок. 

Друга група значною мірою позбавлена цих недоліків, але потребує більш 

детального опрацювання технології експлуатації, особливо з урахуванням 

географічного чинника (кліматичних зон).  

«Ботанічні площадки» - мілководні акваторії довільної конфігурації з 

заростями вищих водних рослин (як правило, природного походження), площею 

від одиниць до десятків гектарів, утворені в природних пониженнях рельєфу або 

на спеціально обвалованих територіях. Ці споруди знайшли застосування, в 

основному, для очищення і доочищення господарсько-побутових стічних вод, а 

також стічних вод гірничодобувної і хімічної промисловості. Ефективність 

очищення стічних вод по азоту, нафтопродуктам і пестицидам коливається від 

15 до 97 %, по деяких важких металах - від 14 до 90 %.  

«Фітофільтраційні пристрої» являють собою очисні смуги з очерету, що 

утворюються на намивних підводних гребенях, шириною 20-50 м, і 

розміщуються перпендикулярно руслу ріки на відстані 3-50 м, одна від одної. 

Такі пристрої призначені для біомеліорації природних вод. Дані про 

ефективність застосування цих споруд у практиці водогосподарського 

будівництва поки відсутні. У той же час, за  своїм технічним рішенням, 

фітофільтраційні пристрої близькі до повно поточного або руслового біоплато, 

що застосовується для поліпшення якості води каналів. Тому, дані про роботу 

останніх можуть послужити орієнтиром в оцінці технічної ефективності 

фітофільтраційних пристроїв. 

Фільтраційні басейни застосовують для штучного поповнення підземних 

вод (ШППВ) за рахунок поверхневого стоку. Для поповнення підземних вод 
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використовують фільтраційні басейни, спеціальні борозни і канави, затоплення 

територій, утворених водопроникними грунтами. Найчастіше їх застосовують, 

коли річкові долини утворені крупними пісками або піщано-гравелистими 

грунтами, через які поверхнева вода інфільтрує у підземні водоносні горизонти. 

У Німеччині штучно поповнюють запаси підземних вод на водозаборах 

міст Дрезден, Лейпціг, Магдебург та інших. Фільтраційні басейни засівають 

комишем, який сприяє підтриманню сталої швидкості інфільтрації, очищенню 

води. Порівняння роботи басейнів з заростями ВВР і без них, показує, що 

розпушування корневищами комишу дна басейна значно покращує роботу цих 

споруд. 

«Біологічні ставки з посадками вищих водних рослин» - це мілководні 

ставки з посадками макрофітів, площею до декількох гектарів. Біологічні ставки 

поділяють на біоставки з природною і штучною аерацією. Характерними для них 

є невеликі глибини наповнення водою (від 1 до 3 м) і наявність альго-

бактеріального комплексу, що забезпечує очищення води, в основному, від 

органічних речовин. Посадки ВВР (макрофітів) в біоставки дозволяє 

використовувати додатковий механізм очищення, властивий співтовариствам 

макрофітів (діяльність періфітону, власне ВВР, що мінералізує, поглинає і 

накопичує різноманітні речовини, а також фіто - і бактеріопланктону. 

«Штучні (природні) заболочені ділянки» це природні або обваловані 

штучні пониження рельєфу місцевості з болотною рослинністю або ВВР, площа 

яких коливається від декількох одиниць до декількох десятків га. Споруди цього 

типу характеризуються незначними (0.15-0.45 м) глибинами потоку води, що 

очищається та видовим складом рослин. 

Вода в таких системах проходить крізь зарості ВВР або вологолюбиві 

рослини (болотну рослинність), частково - через прикореневий шар ґрунтів і 

фільтрується у підземні води природним шляхом стікання грунтової води у 

водний об’єкт виводиться з ділянки. Ефективність застосування цих споруд 

характеризується зниженням в очищеній воді концентрацій амонійного азоту на 
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30 - 60 %, нітратів - на 10 - 20 %, БСК - на 50 - 70 %. Загалом ці споруди знайшли 

досить широке застосування для очищення і доочищення природних і стічних 

вод в багатьох країнах, а чисельні дослідження показують високу ефективність 

їх роботи з очищення цих вод. 

«Біоплато» - водоохоронна споруда або конструктивний елемент 

гідротехнічних споруд, у якому співтовариства ВВР природного або штучного 

походження використовуються в якості біофільтрів для очищення води від 

забруднюючих речовин. Основне призначення біоплато - блокування 

аллохтонних і автохтонних джерел забруднення водних об'єктів. 

В даний час розроблено декілька типів біоплато - берегове, руслове, 

гирлове, наплавне. На практиці досить повно відпрацьована технологія 

експлуатації берегового біоплато – як засобу боротьби з повторним 

(біологічним) забрудненням води  в каналах. Для створення берегового біоплато 

в даний час застосовується очерет звичайний. Ефективність очищення невисока. 

Розміри берегового біоплато коливаються в широких межах: при ширині 

5-10 м його довжина може досягати десятків кілометрів. 

«Біоінженерні очисні споруди» (БІС) - очисні споруди, що об'єднують 

основні елементи споруд ґрунтового очищення з гідробіоценозами біоплато або 

біоставків з посадкою ВВР. Відмінною рисою БІС є штучно сформований 

біогеоценоз, кількісні і якісні характеристики складових компонентів якого 

формуються під безпосереднім і опосередкованим впливом ВВР. Конструкція 

даного типу споруд забезпечує рух потоку води, що очищається в горизонтальній 

площині через зарості макрофітів, і у вертикальній - через прикореневий шар 

ґрунтів, насичених мікрофлорою і добре розвинутим альгоценозом. Товщина 

шару фільтруючої засипки з мікроорганізмами від 0.6 до 1.0 м, товщина шару 

води у споруді від 0.3 до 1.5 м. Вищі водні рослини займають 100% акваторії 

споруд. Для посадки використовують рослини з добре розвиненою кореневою 

системою - очерет звичайний, рогоз, комиш озерний та інші. Площа 

біоінженерних споруд коливається в межах від декількох сотен м2 (БІС 
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Куряжського ДБК Харківської області - 0.8 га) до декількох га (БІС Полтавського 

ГЗК,  Полтавська область - 18 га), 

У залежності від складу стічних вод, що надходять на ці споруди, вимог до 

ступеня їх очищення (вихідних концентрацій нормованих інгредієнтів), 

зовнішніх чинників (температура повітря, величина атмосферних опадів, 

інсоляції) і режиму експлуатації, час контакту потоку очищуваної стічної води  

(Тк) з біогеоценозом, при якому досягається максимальна ефективність 

очищення, для окремих сполук може складати  від 1.0 до 6 діб [23]-[25]. 

При різних режимах експлуатації для широкого діапазону вихідних 

концентрацій, отримано значне зниження вмісту забруднень різного генезису.  

Більш детально перелік спорудл з використанням фітотехнологій для 

очищення стічних вод та ефективності їх застосування наведено в розділі 8. 

При обґрунтуванні вибору конструктивних особливостей і режиму роботи 

БІС, основними характеристиками є: 

1. Вид, якість і витрата зворотної води, що потребує очищення.  

Ці показники визначають необхідний час контакту води, що очищається з 

біогеоценозом БІС, а також необхідну для споруди площу. 

2. Природні умови (геоморфологічні, геологічні і гідрогеологічні умови). 

Геоморфологічні умови – насамперед рельєф території, ухил поверхні, 

наявність природних дрен. Ці показники визначають можливість забезпечення 

самопливного руху води, що очищається в споруді, особливості взаємного 

розміщення окремих блоків при каскадному їх розміщенні. 

Інженерно-геологічні і гідрогеологічні характеристики ділянки  

будівництва споруд визначають конструктивні особливості споруд, необхідність 

і тип екрану, тип дренажу. 

Гідрогеологічні характеристики району, насамперед глибина залягання 

ґрунтових вод, визначають тип дренажу БІС (внутрішній або зовнішній, у основі, 

бортах або в бермах дамб), необхідність і тип екрану.  
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3. Тип водоприймача визначає насамперед вибір ГДК, до вимог яких 

необхідно довести якість води в схемі очищення, яка пропонується. Ці показники 

також впливають на розрахунок необхідної площі і конструкції БІС. 

 

4.2. Основні конструктивні елементи споруд фіторемедіації 

Споруди фіторемедіації складаються з таких основних елементів (рис.4.1): 

- огороджувальні дамби по периметру споруд (або тільки поперечна при 

розташуванні у верхів’ї балки) для створення басейну; 

- фільтруюча товща ґрунту (штучна або природна); 

- вищі водні рослини (очерет, рогоз, комиш тощо); 

- колектор для збору води з дрен; 

- горизонтальний трубчатий дренаж; 

- трубопровод відводу води з дренажу і подачі її у колодязь-регулятор 

рівнів води; 

- споруда для регулювання рівнів води у басейні (колодязь-регулятор 

рівнів води); 

- оголовок-випуск води у споруду; 

-пристрій для заміру рівня води в басейні споруди фіторемедіації; 

- скидний трубопровід для відводу очищеної води; 

- пристрій для вимірювання витрат води. 

Елементи споруд та безпосередньо споруди фіторемедіації можуть мати 

різні конструктивні варіанти без порушення функціональних характеристик. 

Споруди для приймання води з дренажної системи і подачі води у басейн 

можуть бути виконані у вигляді традиційної гирлової споруди. До цієї споруди 

має бути забезпечений підхід для відбору проб дренажних вод на аналіз. 

Басейн – це зазвичай земляна споруда, яка виконується у напіввиїмці 

(напівнасипу). При розташуванні у верхів’ях балок огороджувальні дамби по 

периметру, як правило, відсутні, споруджуються тільки поперечні. Для 

запобігання затопленню споруд фіторемедіації поверхневим стоком з водозабору 
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необхідно влаштовувати нагірні канали для перехоплення цих вод і відведення 

їх у нижній б’єф споруди. 

На дно басейну укладається трубчатий дренаж з дренажних труб із ПВХ у 

фільтруючій обгортці або фільтруючій обсипці з щебеню і піску. На трубах 

повинна бути суцільна фільтруюча обгортка з штучних волокнистих матеріалів. 

Як фільтруючий матеріал рекомендується геотекстиль, полотно неткане клеєне. 

Товщина фільтру з цього полотна приймається 1.8 мм (три шари). 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема споруди фіторемедіації 2 підкласу 

Умовні позначення: 

1 – дамби; 2 – фільтруюча товща; 3 – вищі водні рослини; 4 – кореневищна маса; 

5 – дрена; 6 – колектор; 7 – трубопровід подачі води на очищення; 8 – колодязь-

регулятор рівнів води; 9 – оголовок-випуск води у споруду; 10 – водомірна рейка; 11 – 

трубопровід відводу; 12 – скидний трубопровід; 13 – пристрої для вимірювання витрат. 
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Фільтруюча засипка з піску влаштовується на усій площі дна басейну 

товщиною 0.6 м. Гранулометричній склад фільтруючої засипки має бути 

несуфозійним з коефіцієнтом неоднорідності, не більше ніж 10 і коефіцієнтом 

фільтрації 1,5- м/добу. 

Колектор рекомендується виконувати з керамічних або поліетиленових 

труб з глухим зашпаруванням стиків, а скидний трубопровід – із поліетиленових, 

залізобетонних труб. 

У випадках підвищених вимог до роботи споруд фіторемедіації для 

періодичних спостережень рекомендується виводити випуски  дрени ( по 2-3) в 

оглядові колодязі. Колодязі можна виконувати з залізобетонних або 

поліетиленових матеріалів. 

Одним з важливих елементів споруд фіторемедіації є сспоруда для 

підтримання потрібного рівня води у басейні (колодязь-регулятор рівнів води). 

Ця споруда може являти собою колодязь, розподілений стінкою на два 

відділення: одне оболаднане шандорами для підтримання рівня води у басейні, 

інше - для приєднання трубопроводу відводу води з дренажу. 

Споруди фіторемедіаціїї обладнуються мірними рейками.  Одна рейка 

встановлюється в басейні, друга – у регулюючій споруді. Якщо споруда 

фіторемедіації працює у зимовий період, то мірну рейку басейна слід  

встановлювати у  колодязі-регуляторі. 

У випадках, коли споруди фіторемедіаціїї розташовуються на ґрунтах з 

високим коефіцієнтом фільтрації, що може призвести до втрати значних об’ємів 

вод, які надходять на очищення,та  спричинити підтоплення прилеглих 

територій, слід передбачити протифільтраційний екран, який розміщують на дні 

басейну нижче дрен. 

 

4.3 Розрахунок параметрів споруд. 

Основними параметрами споруд фіторемедіації є їх розміри (довжина,  

ширина), необхідний час контакту стічних вод, що очищуються, із штучно 
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створеним біогеоценозом, відстань між дренами, ємнісні характеристики тощо. 

Робота біоінженерних споруд основана на взаємозв'язку фізико-хімічних і 

біохімічних процесів очищення, що протікають у фільтруючій та водній товщі, з 

очисною спроможністю біоценозів вищих водних рослин (ВВР) - очерет 

звичайний, рогіз і розрахунок параметрів споруд можна проводити, 

використовуючи декілька варіантів розрахунків. Вибір визначається наявністю 

вихідних даних та поставленою метою. 

При очищенні дренажних вод площа басейну споруди визначається за 

формулою 

F=Q×m/K(H+m-h),                                                                          (4.1) 

де Q - дебіт дренажних вод, що подаються на споруди на очищення, м3/доба; 

m – потужність  фільтруючої товщі, м; 

K – умовний коефіцієнт фільтрації, який визначається за формулою 

K=m×(4m+B)/4Tk×(H+m-h),                                                            (4.2) 

де Тк – час контакту дренажних вод, які очищуються в біогеоценозі споруди 

фіторемедіації, діб; 

Н – величина шару води у басейні споруди фіторемедіації, м; 

h– перевищення рівня води у колодязі-регуляторі рівнів води або зливній 

струмині ( у випадках зі зливальними рукавами) над основою фільтруючої товщі, 

м (рис.4.2);  

B – відстань між дренами, м. 

Рекомендується приймати такі значення деяких параметрів: 

m –0,6-0,85 м (шар фільтруючої дренажної засипки 0,4-0,6 м + шар  ґрунту 

з кореневищами макрофітів 0,15 м+ шар піску для покриття – 0,1 м); 

Н – 0,1-0,2 м – рівень води після посадки кореневищ вищих водних рослин; 

0,6-0,8 м – весняно-літньо-осінній рівень (розрахунковий для формул 4.1, 4.2; 

1,2-1,5 м – зимовий рівень; 
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h – залежить від властивостей фільтруючої засипки і регулюється у процесі 

наладки і експлуатації споруд фіторемедіації; розрахункове значення для формул 

4.1 та 4.2 рекомендується приймати 0,1 м. 

Площа басейну споруд фіторемедіації має визначатися за максимальними 

надходженнями дренажних вод для очищення. Площі басейнів кожної ступені 

споруди визначаються за формулою 4.1. При цьому вихідними (вхідними) 

концентраціями інгредієнтів, що нормуються, для кожної подальшої споруди є 

їх вміст після виходу з попередньої. 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема БІС 

I-III – поперечні розрізи, IV – поздовжній розріз; 

1 – закрита дрена; 2 – ВВР; 3 – фільтруюча загрузка (пісок, супісок, гравій); 

4 – екран; 5 – лінії току води що фільтрується; 6 – відкрита дрена (канал); 

7 – дамба; 8 – трубопровід для подачі води. 
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Оптимальним і найбільш ефективним при очищенні стічних вод є спосіб 

розрахунку споруд з використанням таких показників, як ступінь очищення та 

час контакту. Ступінь очищення стічних вод в БІС залежить від часу контакту 

забрудненого потоку з біоценозом БІС і розраховується за основними 

показниками забруднення. Чим більше час контакту рідини з біоценозом, тим 

краща якість очищення води. Цей метод розрахунку дає нам можливість 

визначити ефективність очищення кожного блоку біоінженерних споруд і, таким 

чином, визначитися з кількістю блоків БІС необхідних для досягнення 

показників якості очищення стічних вод на рівні ГДК. 

Визначення потрібних типів біоплато, їх розмірів і кількості здійснюється 

згідно з розрахунками в залежності від витрати та складу стічних вод, що 

надходять на біоплато, та рельєфу місцевості. 

Розрахунки параметрів біоплато виконуються у наступному порядку:  

• визначення необхідної тривалості протікання стічної води крізь споруди 

біоплато з метою досягнення потрібного ступеню очистки; 

• визначення площі фільтраційного та поверхневого блоків біоплато; 

• визначення кількості блоків біоплато.  

Умовні позначення величин вихідних даних, що використовуються у 

розрахунках, наведені у таблиці 4.1. 

Тривалість протікання стічної води крізь біоплато, що забезпечує  

ефективність її очищення від певної речовини, визначається за формулою  

 τ 








−
=

Ek 01.01

1
ln

1
                                                                        (4.3) 

Для подальших розрахунків має бути обрана найбільша з отриманих за 

формулою (4.3) величина тривалості протікання стічної води, що забезпечує 

ефективність очищення від домішок, що нормуються.  

Коефіцієнти швидкості реакцій очищення стічної води від окремих 

речовин на спорудах фітотехнології за несприятливих умов у зимовий період 

наведені у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.1 – Умовні позначення 

Фізичний зміст величини Позначення Розмір-

ність 

1 2 3 

Витрата стічної води q м3/добу 

Концентрація речовини у стічній воді на вході до біоплато Свх мг/дм3 

Концентрація речовини у стічній воді на виході з біоплато Свих мг/дм3 

Показник ефективності очищення стічної води 
100

−
=

Свх

СвихСвх
Е  

% 

Величина фільтруючого шару у фільтраційних блоках hf м 

Глибина води у поверхневих блоках hw м 

Тривалість протікання води крізь фільтраційні блоки τf доба 

Тривалість протікання води крізь поверхневі блоки τw доба 

Загальна тривалість протікання води крізь очисні споруди 

фітотехнології 

τ = τf + τw доба 

Площа фільтраційних блоків Sf га 

Площа поверхневих блоків Sw га 

Геометричний об’єм фільтраційних блоків Vf м3 

Геометричний об’єм поверхневих блоків Vw м3 

Константа швидкості реакцій очищення стічної води від 

домішок на спорудах фітотехнології 

 

k 

 

1/добу 

 

Таблиця 4.2 – Величини коефіцієнтів швидкості реакцій очищення стічної води 

Речовина (показник) k, 1/добу 

БСК5 0,43 

Завислі речовини 0,37 

ХСК 0,17 

NH4 0,12 

PO4 0,06 

 

Тривалість τf протікання стічної води крізь фільтраційні біоплато 

приймається за формулою τf=0,2τ  

Геометричний об’єм фільтраційних блоків визначається за формулою 
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Vf = 
p

q
τf,                                                                                      (4.4) 

де  p - коефіцієнт пористості, що визначається за таблицею 4.3. 

Таблиця 4.3 – Величина коефіцієнту пористості 

Матеріал фільтруючої засипки Величина коефіцієнту пористості 

мінімальна максимальна 

пісок дрібний 0,12 0,18 

пісок середній 0,18 0,23 

пісок крупнодисперсний 0,2 0,25 

щебінь, гравій середній (до 10 мм) 0,2 0,25 

щебінь, гравій крупний (до 20 мм) 0,25 0,33 

 

Тривалість τw протікання стічної води крізь поверхневі біоплато 

визначається за формулою 

τw = τ - τf           (4.5) 

Геометричний об’єм поверхневих блоків визначається за формулою: 

Vw = q * τw.          (4.6) 

Загальна площа фільтраційних біоплато Sf і поверхневих біоплато Sw 

розраховуються за формулами: 

Sf = 1,1*10-4* Vf/ hf,        (4.7) 

Sw = 1,1*10-4* Vw/ hw.        (4.8) 

Використовуючи даний принцип розрахунку, знаходимо час контакту 

рідини з біоценозом споруди фіторемедіації типу БІС і розраховуємо 

ефективність його роботи.  

Для врахування зниження ефективності роботи біоценозу в зимовий 

період, збільшуємо площу БІС на 20%.  

Величина шару  води (Н), що підтримується у спорудах, становить 0.3 – 

0,4 м. По всій площі БІС висаджується очерет, який є найважливішим 

конструктивним елементом споруд. Система регулювання рівня забезпечує рух 

потоку води в товщі БІС і необхідний час контакту з штучним біогеоценозом 

споруд.  
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4.4 Вибір конструкції споруд 

В процесі вибору необхідного типу та конструкції очисних споруд слід 

враховувати природні і техногенні особливості регіону, рельєф місцевості і 

глибини залягання рівня води, витрати води, яку очищають, кількість 

забруднювальних речовин, що надходять на ці споруди (вхідні забруднення), 

вимоги до ступеня очищення цих вод. 

Залежно від характеру рельєфу місцевості,глибини залягання рівня 

грунтових вод, питомого дебіту (витрати) води, яку очищають, вхідного ступеня 

забруднення води і вимог до ступеня її очищення можуть бути реалізовані 

модифікації споруд фіторемедіації (наведені на рисунку рис.4.2). 

Райони із значно розчленованим рельєфом місцевості (ухил більше ніж 

і=0,05) – дренаж у основі фільтруючої товщі. 

При цьому, якщо 

- дебіт води,що очищається, більш ніж 0,1 м3/с-1 – дренаж у вигляді 

шару гравію; 

- дебіт води, що очищається, менш ніж 0,1 м3/с-1 – дренаж 

трубчастий з будь-якого матеріалу з обгорткою захисно-фільтруючим 

матеріалом. 

- райони з розчленованим рельєфом місцевості (ухил 0,01…0,05) – 

дренаж у основі фільтруючої товщі, у основі або тілі дамб огорожі (у вигляді 

фільтруючих берм тощо). 

При цьому, якщо 

- дебіт води, що очищають, більш 0,1 м3/с-1 – споруда фіторемедіації 

виконується у вигляді басейну з густою мережею дрен у основі і 

геометричними розмірами, що дозволяють добитися максимальної довжини 

дамб, у тілі і основі яких також розміщується дренаж; 

- дебіт води, що очищають, менше 0,1 м3/с-1 - споруда фіторемедіації 

виконується у вигляді басейну з густою мережею дрен у основі споруди і тілі 

дамб. 
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Райони зі слабо розчленованим рельєфом місцевості (ухил менше ніж 

0,01) – дренаж розміщується по зовнішньому і внутрішньому контуру споруди 

фіторемедіації або у товщі фільтруючих дамб. 

Прои цьому, якщо 

- дебіт води, що очищають, більше ніж 0,1 м3/с-1 – дренаж 

посилюється шаром гравію (у вигляді дренажних призм тощо),  площа дренажа 

збільшується за рахунок розташування фільтруючих дамб у середині споруди 

фіторемедіації; 

- дебіт води, що очищають, менше ніж 0,1 м3/с-1 – споруда 

фіторемедіації виконується у вигляді каналу з дренажем по внутрішньому 

контуру або в основі дамби. 

При близькому (менше 1-2 м) заляганні рівнів грунтових вод 

рекомендується конструкція споруди фіторемедіації з дренажем (як правило, 

відкритим) по зовнішньому або внутрішньому контурі або у тілі дамб. 

При середній (2-5 м) глибині залягання рівнів грунтових вод (РГВ) 

рекомендується робити дренаж, як правило, закритий. При великій (більш 5 м) 

глибині залягання РГВ дренаж укладають лише в основі фільтруючої товщі 

споруди фіторемедіації. Дренаж з метою економії піску може укладатися у  

траншеї глибиною 0,2…0,3 м і шириною 0,5…1,0 м. При заляганні РГВ більше 

2,0 м і наявності в основі споруди фіторемедації водопроникних відкладень  

потрібно влаштовувати протифільтраційний екран. 

Розробка системи очищення з необхідною ефективністю та мінімізацією 

капітальних та експлуатаційних витрат забезпечується використанням каскаду  

(багатоступеневих) БІС, що забезпечить необхідну ефективність процесу 

очищення у БІС за рахунок інтенсифікації роботи природного біогеоценозу 

вищих водних рослин (очерет, рогіз) у спорудах. Число ступеней слід приймати 

не менше 3, секцій не менше 2. 
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За умови недоцільності повторного використання очищених вод і 

відповідності їх якості до якості підземних вод споруда фіторемедіації може 

працювати у режимі споруди штучного поповнення підземних вод (ШППВ). 

При роботі споруди у режимі ШППВ передбачається каскад з 3 і більше 

ступеней споруд: у верхніх здійснюється очищення води до потрібних 

показників (ці ступені виконуються з нефільтруючою основою. Нижня (остання) 

ступень виконується з фільтруючою основою. Фільтрація може бути  посилена 

колодязями або свердловинами великого діаметру, що заповнюються добре 

фільтруючим матеріалом. Використання споруд фіторемедіації як системи 

ШППВ має бути узгодженим з органами МОЗ України і Міндовкілля Украіни. 

 

4.5. Особливості роботи та ефективність основних типів біоінженерних 

споруд 

Біоінженерні споруди (БІС) - споруди типу Constructed Wetlands являють 

собою приклад ефективного використання керованого природного процесу 

самоочищення і знайшли застосування для: 

- очищення і доочищення господарсько- побутових і виробничих стічних 

вод малих населених пунктів, окремих об'єктів сільськогосподарської і харчової 

промисловості (птахофабрик, рибопереробних підприємств, масло- і 

молокозаводів, тваринницьких комплексів), лікарень, баз відпочинку та інших 

об’єктів; 

- очищення поверхневого стоку з території промислових підприємств і 

житлової забудови; 

- водопідготовки природних і стічних вод в системах технічного 

водопостачання підприємств, у системах краплинного зрошення;. 

- очищення та доочищення природних вод в зонах масового розвитку 

ціанобактерій. 

БІС (патенти України №№ 7705, 7708) [26]-[27] являють собою басейни 

довільної форми, у основі або бортах яких розміщена товща, що фільтрує (пісок, 
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гравій), в якій висаджена кореневищна маса вищих водних рослин (очерет, 

комиш, рогіз або аір). Дренаж різноманітного типу і конструкції забезпечує рух 

забруднених вод через зарості вищих водних рослин і прикореневий шар 

фільтруючої товщі. У прикореневій товщі відбувається формування 

біогеоценозу мікроорганізмів, які проводять очищення води, що рухається, від 

забруднень. Найпростіші  механізми регулювання забезпечують необхідний час 

контакту (Тк) забрудненої води з біогеоценозом БІС. 

Біоінженерні споруди забезпечують ефективність очищення стічних вод 

від амонію на 70-90%, нітратів на 75-90%, фосфатів на 60-90%, важких металів 

на 30-60%, кальцію, натрію, магнію на 10-15%, органічних забрудненнь (за 

БСК5) на 85-95%, нафтопродуктів на 80-90%, бактерій Е-coli на 96-98%, 

мікроводоростей на 97-99%, завислих речовин та механічних  домішок на 97-

98%.[28] 

За діючими нормами кількість фекальних коліформ не повинна 

перевищувати 10000 штук в 1 л води. Дослідженнями визначено, що за час 

перебування стічних вод в БІС кількість коліформ на виході із споруд становить 

від 200 до 600 штук в 1 літрі, що задовольняє вимогам нормативних документів, 

а повну дегельментацію від яєць гельмінтів забезпечує фільтрація рідини, що 

очищується, в товщі піску зі швидкістю течії не більше 3-5 м/годину і розміром 

фракцій менше ніж 2 мм. Використання дрібнозернистого піску з коефіцієнтом 

фільтрації не більше 1-2 м/добу і товщиною шару не менше 0,6 м забезпечить час 

перебігу води, що очищається в фільтруючому завантаженні, тривалістю 5-12 

годин, забезпечивши в такий спосіб її  очищення від БГКП 99%. 

Біоінженерні споруди з 1983 р. пройшли лабораторні і натурні 

дослідження і включені більш ніж у 400 проектів водоохоронних комплексів, що 

споруджуються в різноманітних регіонах країни, а також у СНД і Німеччині. 

Процеси самоочищення стічних вод 

Останнього часу широкого застосування набули очисні споруди з 

використанням розвинутого біоценозу вищих водних рослин, в яких у 
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технологічний процес очищення стічних вод впровадженіприродні процеси 

самоочищення, що характерні для будь-якого водного середовища. 

Оптимальними та найбільш ефективними з споруд даного класу є біоінженерні 

очисні споруди, які об'єднують хімічні, біохімічні та фізико-хімічні процеси. В 

залежності від якості стічних вод змінюються також і конструктивні параметри 

рекомендованих для очищення стічних вод біоінженерних споруд. 

Взаємодія стічних вод з фільтруючою товщею 

При проектуванні споруд з очищення стічних вод ставиться завдання 

видалення забруднювальних речовин з води з таким розрахунком, щоб одержати 

на скиді води якість, згідно вимог діючихї нормативних документів. Одним з 

основних компонентів забруднення є завислі речовини, під якими розуміються 

речовини, що видаляються при фільтрації води через тонко дисперсне 

середовище (пісок). При цьому завислі речовини діляться на неорганічні 

(представлені, в основному, інертними матеріалами) та органічні (що підлягають 

біодеградації). Частина завислих речовин, значною мірою видаляються з стічних 

вод  у відстійнику. 

Видалення речовин, що характеризуються повільним характером 

осадження, відбувається під час руху стічних вод у процесі їх взаємодії з 

фільтруючим шаром біоінженерної споруди. Одним з основних напрямків цієї 

взаємодії є процеси поглинання речовини породою, яка є фільтром для стічних 

вод. Від породи, яка заповнює ємність (її властивостей, фізико-механічного 

складу, потужності шару) залежить ефективність процесу очищення стічних вод 

від тонко дисперсних та колоїдних часток завислих у воді речовин (від піску, 

глини, грубо дисперсних часток стічна вода очищується у відстійниках). 

Важливе значення на цьому етапі мають процеси сорбції та іонного обміну, які 

відіграють основну роль на етапі затримання колоїдних, тонко дисперсних 

часток, оскільки дія механізму вилучення завислих речовин включає фільтрацію 

через піщано-щебеневу товщу з осадженням твердих завислих часток у 
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поровому просторі. Дія цього механізму підсилюється фізичними, хімічними та 

біологічними процесами.  

Враховуючи різноманітність та складність фізико-хімічних процесів, які 

визначають сорбцію забруднюючих речовин при фільтрації, доцільно 

регламентувати швидкість процесів сорбції швидкістю фільтрації (чи часом 

перебігу води, що очищається у товщі фільтру).  

До числа хімічних реакцій, які виникають при взаємодії стічних вод з 

ґрунтами, відносяться окислення, відновлення, гідроліз та інше. В результаті 

цього, деякі складні комплексні органічні та неорганічні сполуки руйнуються з 

утворюванням незалежних іонів, які у процесі перетворення сорбуються 

породою. Таким чином, маючи правильно розраховану потужність фільтруючої 

товщі можна забезпечити значні зміни у якісному складі забруднених вод. 

Крім того, необхідно зауважити, що основна частина часток суспензії в 

побутових стічних водах органічного походження, тож основним механізмом 

вилучення цих часток являється деградація гетеротрофними бактеріями та 

грибами. Обмеженням для забезпечення досягнення необхідного ступеню 

очищення (90-95%) в розрахунках перебігу води філттруючою товщею 

вважається концентрація завислих речовин (ЗР) понад 300 мг/л. У випадку 

високих концентрацій ЗР необхідно забезпечити попереднє очищення стічних 

вод перед надходженням їх на біоінженерні очисні споруди з фільтруючою 

піщано-щебеневою товщею (БІС).  

Видалення забруднення у відстійнику-біоплато 

Завислі речовини – один з основних показників забруднення стічних вод. 

Найпростішим найменш енергоємним і дешевим методом їх видалення є 

відстоювання. Під дією сили ваги грубо дисперсні домішки зі щільністю, 

відмінної від щільності води, осідають на дно споруди або спливають на її 

поверхню. 

У традиційних залізобетонних відстійниках криві випадання завислих 

речовин показують, що головна їх маса осаджується протягом 1-1,5 годин; при 
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подальшому відстоюванні відсоток осілих часток зростає дуже повільно і після 

2 годин осадження майже зовсім припиняється. При цьому динаміка видалення 

завислих речовин знаходиться в повній відповідності зі зниженням концентрацій 

органічних речовин за БСК: при 1,5-годинному відстоюванні концентрація 

завислих речовин знижується на 50-55%, а величина БСК на 30-35%. 

Якщо зіставити величину БСК5 і завислих речовин у воді, що надходить на 

споруди механічного очищення, то можна побачити, що це співвідношення 

помітне збільшилося. Це свідчить про те, що завислі речовини, які видаляються 

в процесі відстоювання, біологічно окислюються, а найбільша частка БСК (80%) 

- це забруднення, що знаходяться у виді дисперсних домішок - колоїдно 

розчинених (рис. 4.3). 

В останній час в очсиних спорудах успішно впроваджуються замість 

традиційних залізобетонних відстійників, так звані відстійники-біоплато, 

розроблені на основі БІС. Прийнята конструкція відстійника-біоплато має ряд 

переваг перед залізобетонними ємностями Перевага відстійника-біоплато перед 

традиційними відстійниками полягає в тому, що його конструкція забезпечує 

поєднання механічного та біологічного очищення в одній споруді, захищає 

блоки каскаду БІС (основні споруди очищення) від значної частки завислих 

речовин, що попереджує кольматацію споруд і збільшує термін експлуатації  без 

поточного ремонту та чищення (простота і надійність в обслуговуванні). 

Осадження завислих часток відбувається на поверхню фільтруючої товщі 

відстійника-біоплато. У процесі осадження значну роль відіграє очерет 

звичайний, а саме його водно-повітряні стеблові корні, що утворюються у 

водному шарі води. Цей тип коренів утворює розгалужені пучки мочкуватих 

коренів і зумовлює найбільш інтенсивне поглинання речовин з водного розчину 

та створюють додаткову площу для осадження на поверхні коренів часток 

завислих речовин. Осаджені у відстійнику-біоплато завислі частки 

перероблюються біоценозом БІС (рослини, мікроорганізми, водорості) і 



95 

 

 

включаються у кругообіг речовин та формують гумусовану частину фільтруючої 

товщі. 

  

1- зменшення кількості осідаючих речовин, %; 2 - зменшення кількості 

завислих речовин; 3 - зниження БСК.  

Рис. 4.3 – І -Зниження БСК при відстоюванні; ІІ - Вплив тривалості 

відстоювання на  зменшення вмісту забруднюючих речовин 

Крім того, завдяки конструкції відстійника-біоплато, а саме наявності у 

спорудах щільних заростей вищих водних рослин (понад 200-300 шт. рослин 

на 1 м2), контакт стічних вод з повітрям мінімальний. Завдяки цьому, газообмін 

між водним та повітряним середовищем в декілька разів менше за ГДК. В 

цьому випадку, на відміну від класичних відстійників, він перестає бути 

джерелом забруднення повітря сірководнем, парниковими газами тощо.  

Особливості роботи та ефективність основних типів біоінженерних 

споруд. 

Біоінженерні очисні системи з поверхневим рухом води з водними 

рослинами по всій площі (біоплато) являють собою басейни або канали з екраном 

(глина або плівка) і незначними потоку води (без фільтруючої товщі). Невелика 

глибина води, низька швидкість і наявність стеблин ВВР, а також пристроїв для 

регулювання потоку, особливо в довгих вузьких каналах, гарантує умови для 

самоочищення потоку забруднених вод.  Одна з таких систем очищення, що діє 

в Голландії більше 30 років, являє собою канал, шириною від 3 до 5 м, понад 100 

м у довжину і глибиною шару води 30-40 см, засаджена комишем (Scirpus 

lacustris). Ефективність роботи такої системи очищення приведена в таблиці 4.4. 

Тривалість відстоювання, година 
Час, година 

В

и

д

а

л

е

н

н

я 

% 

Завислі речовини (100-300мг/дм3) 

БСК (100-300мг/дм3) 
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Для порівняння, у дужках, наведені показники очищення побутових 

(виробничих) стічних вод у каналі з заростями ВВР нижче ставка №3 довжиною 

500 м вздовж балки у районі с.Жовтневе Балаклійського району (об’єкт-аналог). 

Таблиця 4.4 − Середні показники очищення побутово-виробничих 

стічних вод у БІС для площі до 100 м2 витратою 1м3/добу  

Показники забруднень  Вхід, мг/л  Вихід ,мг/л  Ефект очищення,% 

Завислі речовини 209 (106) 10 (14) 96 (87) 

БСК5 257 (18.2) 11 (6.8) 96 (63) 

ХСК 530 70 87 

Азот заг. 55 22 40 

Фосфор заг. 14 4.2 30 

У США і Канаді багато побутових стічних вод і майже всі шахтні і кар'єрні 

води очищаються в поверхневому потоці з ВВР. Гідравлічне навантаження 

складає 0.8 до 22 см/добу. 

БІС з горизонтальним рухом води у фільтруючій товщі 

Така очисна система складається з траншеї або басейну, що містить 

фільтруюче середовище (пісок, щебінь місцевих кар’єрів), у товщі якого 

формуються зарості вищих водних рослин. Концепція була розроблена 

наприкінці  60-х  років у Німеччині. 

БІС з вертикальним рухом води у фільтруючій товщі   

Цей тип очисних споруд був розроблений інститутом ВНДІІВО (зараз 

УкрНДІЕП), отримано авторське свідоцтво, споруди мають також патент 

України. Рух води, що очищується відбувається у двошаровій товщі – водна, 

товщиною 0.1-1.0 м та підстилаюча – піщано-гравійна, товщиною 0.5-1.0м. 

Водна товща у такому типі споруд грає роль дефлектора, з горизонтальним 

розповсюдженням води по поверхні фільтруючої товщі, у підстилаючій товщі 

рух води – вертикальний, у напрямку до дренажу, закладеного у основі фільтру. 

Ефективність очищення стічних вод в різних типах споруд, які 

використовують вищі водні рослини, надана в таблиці 4.5 та рис.4.5. 
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Таблиця 4.5 − Середні показники (%) ефективності очищення побутово-

виробничих стічнихвод для різноманітних типів очисних споруд з ВВР. 

Параметри Біоплато 

(поверхневий 

потік) 

БІС з горизонтальним 

рухом води 

БІС з 

вертикальним 

рухом води 

Комбіно

вана 

система Щебінь  Пісок, 

супісок 

Площа, м2 >100 70-100 12-75 12-20 10-25 

Завислі речовини >90 >90 >90 >95 >95 

БСК5 >90 >90 >90-96 >95 >95 

Азот загальн. 35-45 до 15 25-50 до 40 30-35 

Фосфор загальн. 15-25 до 15 30-60 30-95 50-95 

 

 

4.6 Знезараження патогенних мікроорганізмів в спорудах 

фіторемедіації 

Очищувальний комплекс, що формується за допомогою ВВР не тільки 

очищує стічну воду від хімічних компонентів, а й приймає участь у знезараженні 

води, яка надходить у споруди.  

Механізм цього процесу визначається розвитком на стеблах і коренях ВВР, 

а також у фільтруючій товщі (штучно насипані чи природні ґрунти) значної 

кількості сапрофітної мікрофлори, яка виділяє у навколишнє водне середовище 

продукти своєї життєдіяльності у вигляді токсинів, ферментів, лізинів, що мають 

антибіотичні властивості у відношенні до патогенної мікрофлори. Крім того, 

водні рослини виділяють у водне середовище фітонциди, які також згубно діють 

на патогенну мікрофлору. 

Проведені досліди та спостереження показали, що в присутності вищих 

водних рослин знезараження водного середовища проходить значно 

інтенсивніше, причому це стосується навіть такої патогенної мікрофлори, як 

бактерії туберкульозної палички. Вже на 5 добу в експериментальнихустановках 

з рослинами очерету спостерігалось  97,4% очищення від M. tuberculosis, у рогоза 

цей показник становив 98,3%, у елодеї – 96,8%. Знезараження від бактерій E.Coli  
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спостерігалось вже на 3 добу і становило 100% у присутності всіх трьох рослин, 

з якими проводились досліди  (таблиця 4.6). 

Експериментальні дані були підтверджені дослідженнями за 

знезараженням стічних вод на очисних спорудах виправного закладу (для хворих 

на туберкульоз) та селища Жовтневе, де після очищення стічна вода потрапляє 

на каскад ставків і далі тече заболоченою ділянкою. Туберкульозної палички у 

очищеній воді, що надходила до річки (після проходження заростями ВВР)  цими 

дослідженнями виявлено не було. 

Таблиця 4.6 - Здатність стічних вод  до самоочищення (знезараження) в 

умовах впливу біоценозу вищих водних рослин 

Назва рослин 1 доба  3 доби  5 діб 20 діб 25 діб 

Т.1 Т.2 Т.1 Т.2 Т.1 Т.2 Т.1 Т2 Т.1 Т.2 

 M. tuberculosis (кл/мл) 

Рогіз вузьколистий 1400 6 620 - 24 - - - - - 

Очерет озерний 1600 8 508 - 42 - - - - - 

Елодея канадська 1500 5 546 - 48 - - - - - 

 E.Coli (кл/мл) 

Рогіз вузьколистий 27500 20000 - - - - - - - - 

Очерет  озерний 23000 25100 - - - - - - - - 

Елодея канадська 32000 30010 - - - - - - - - 

 Staphylococcus (кл/мл) 

Рогіз вузьколистий 50000 45 - - - - - - - - 

Очерет озерний 70000 52 8100 - - - - - - - 

Елодея канадська 52000 40 1820 - - - - - - - 

 Контроль (кл/мл (без вищих водних рослин) 

E.Colli 15000 20000 13000 17500 14000 12000 1500 1100 752 - 

Staphylococcus 1200 50 1000 45 1100 52 420 45 160 16 

M. tuberculosis 4000 9 3600 5 2500 1180 28 23 14 14 

Примітка: « – » - відсутні 

Дослідження на очисних системах з використанням вищих водних рослин 

(біоплато, БІС) показали, що процеси, які характерні для природного середовища 

проходять і у спорудах даного типу. За даними спостережень ефективність 

роботи біоплато (каскад з 3-х блоків біоплато, с. В.Проходи, Харківська область, 

розробник ХДАМГ) становить більш ніж 99% (таблиця 4.7). 
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Таблиця 4.7 − Знезараження стічних вод на очисному комплексі с. 

Пролходи Харківської області 

Показники  Місце відбору проб Нормативи  для 

скиду очищених 

вод 

Ставок №1 Зарості ВВР 

Вхід до 

ставка 

Після 

ставка 

Вхід до 

заростей 

Після 

заростей  

Індекс ЛКП 2,4х107 2,4х106 2,4х105 2,4х104 1х104 

E-coli Індекс 2,4х107 2,4х106 2,4х105 2,4х104 1х103 

Індекс коліфага 3,6х106 2х106 4,5х104 Відсутні  Не більше 1х103 

 

Каскад з двох блоків, збудований для Золочівській лікарні на другий рік 

роботи повністю забезпечив якість води згідно з санітарними вимогами. 

Знезараження біогеоценозом БІС патогенної мікрофлори, що знаходиться у цих 

стоках у великій кількіості, становило 98%. Вищі водні рослини знешкоджують 

у своєму середовищі навіть такі організми, як сальмонели.  

Відмінність біоінженерних споруд з фільтруючою товщею від природних 

фітоценозів та біоплато полягає в подвійному знезараженні, яке відбувається у 

водній товщі БІС, а також у фільтруючому шарі, де розвивається значна кількість 

кореневищ рослин з відповідною мікрофлорою. Спроможність таких споруд 

знезаражувати стічні води вивчалась на діючих БІС у м. Золочів Харківської 

області. Дослідження були проведені Харківською облСЕС. 

Бактеріологічні аналізи проб стічних вод, відібрані на різних стадіях 

технологічного процесу (після відстійника, БІС1, БІС2, на виході із споруд) 

показали, що процес знезараження стічних вод починається у водній товщі 

очисних споруд у фітоценозах очерету і рогозу і по мірі руху води через каскад 

із двох БІС кількість патогенних мікроорганізмів зменшується. Навіть 

сальмонела, що була виявлена у БІС1, не була виявлена у водній товщі на 

другому блоці БІС. На виході з БІС2 бактеріологічні показники складають 

значення менші, ніж ГДК, що рекомендовані для скиду після очисних споруд. 
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Патогенні мікроорганізми, такі як шигелли, сальмонели, а також яйця гельмінтів 

на виході з БІС2 не виявлені.  

А ось веслоногі рачки були виявлені у водній товщі БІС в достатній 

кількості, що свідчить про інтенсивність процесів самоочищення, які проходять 

у спорудах, тому що ці організми живуть, як правило, у чистій воді. 

Таким чином, у біоінженерних спорудах проходить комплексне очищення 

стічних вод - від забруднюючих речовин і одночасно знезараження від 

патогенних мікроорганізмів. Треба відмітити, що останній процес проходить без 

використання додаткового устаткування для хлорування води чи її озонування, 

або іншого обладнання. Це дозволяє зменшити забруднення масивів 

поверхневих вод і буде сприяти покращанню екологічного та санітарного стану 

навколишнього середовища. 

 

4.7 Робота споруд фіторемедіації у зимовий період 

Робота споруд у зимовий період має деякі особливості. Так, із зниженням 

температури навколишнього середовища припиняється вегетація рослин, 

знижується швидкість мікробіологічних процесів у фільтруючій товщі, що 

позначається на якості очищення стічних вод. Але завдяки тому, що фільтруюча 

товща не промерзає взимку, процеси трансформації забруднення не 

припиняються, а тільки уповільнюються. Очищення стічних вод відбувається в 

цей період за рахунок мікробіологічних процесів. На відміну від штучної 

мікрофлори, яка потребує особливі умови для розвитку, у БІС, завдяки вищим 

водним рослинам розвивається природна мікрофлора, яка пристосована до 

коливання у температурному режимі, зволоженні, якості води.  

Як видно з таблиці 4.8, найбільша кількість мікроорганізмів розвивається 

у фільтруючій товщі БІС, що вміщує крім завантаження (пісок, щебінь) 

кореневищну масу рослин, яка являється субстратом для розвитку 

представлених груп мікрофлори. 
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Таблиця 4.8 − Мікробіологічні показники роботи БІС в зимовий період 

(лютий 2004 р.)на прикладі очисних споруд м.Золочів. 

Місце відбору 

проб у спорудах 

на основі 

фітотехнологій 

Основні таксономічні та еколого-трофічні групи мікроорганізмів 

в водній та фільтруючій товщі споруд фітотехнології,  

Бактерії 

використ. 

азот, 

млн./г/мл 

Мікр-ми (бактерії, 

актиноміцетти) 

використ. мінер. азот, 

млн./г/мл 

Олігоніт

рофіли, 

млн./г/мл  

Денітрифі

куючі 

бактерії, 

тис/г/мл 

Сульфа-

тредиц. 

бактерії, 

тис/г/мл 

Гриби, 

тис/г/м

л  

відстійник 1,1 2,3 1,1 110 2,9 0,5 

I блок, в.т. 0,5 1,2 2,8 110 1,2 0,2 

I блок, ф.т. 8,9 32,4 39,3 327,5 83,6 18,3 

II блок, в.т. 0,01 0,01 0,004 0,9 0,5 0,01 

II блок, ф.т. 1,4 5,9 1,4 81,6 9,5 30,4 

Після очищення 0,1 0,1 0,1 25 0,7 0,1 

Самий високий розвиток всіх груп, спостерігається у першому блоці 

каскаду – БІС 1, особливо групи, що поглинає мінеральний азот (рис.4.4). Як 

відомо, у перший блок каскаду БІС надходить вода після попереднього 

відстоювання у відстійнику з високим вмістом поживних речовин, що спричиняє 

значний розвиток чисельності мікрофлори і активує процеси очищення в БІС.  

  

Рисунок 4.4− Основні групи мікроорганізмів в БІС. 

Такі особливості в роботі БІС враховано в конструкції споруд. Їх площа 

збільшена на 20%, що компенсує зниження очищення у зимовий період і сприяє 

підтримання відповідного розрахункового рівня очищення в цю пору року. 

Крім того, рекомендується у зимовий період підвищувати рівень води у 

БІС, для запобігання промерзання кореневищ рослин. При необхідності та 
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технічній можливості в цей період можна скошувати фітомасу ВВР по льоду, що 

сприяє видаленню з фітомасою речовин, які рослини поглинули з стічних вод.  

 

4.8 Санітарно-захисна зона 

Очищення стічних вод попереджає забруднення природних водоймищ, 

тому вдосконалення та модернізація очисних споруд є важливим 

природоохоронним заходом.  

Для виключення забруднення навколишнього середовища в процесі 

очищення передбачені наступні заходи: 

- забезпечення санітарно-захисної зони, прийнятої у відповідності з 

“Державними санітарними правилами планування та забудови населених 

пунктів”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 

16.06. 1996 г. №173, та таблицею 8.4 ДБН Б.2.-12360-92* як для  біологічних 

ставків (таблиця 4.9). 

Таблиця 4.9– Розміри санітарно-захисних зон(ДБН Б.2.2-12, додаток И.3). 

Типи споруд 

Санітарно-захисна зона, м, при розрахунковій 

продуктивності споруд, м3/добу 

до 100  
понад 100 до 

200  

понад 200 до 

1000  

Площа споруд, га 0,2 до 1 до 3 

Споруди очищення стічних вод 

малих населених пунктів 

− з поверхневим рухом води 

100 100 150 

− з поверхневим рухом води і 

у фільтруючій товщі  

100 200 

 

300 

− фільтруючі 100 200 300 

− біологічні ставки  200 200 200 

Очисні споруди поверхневих 

стічних вод, відстійники 

100 100 100 

Окремо розташовані споруди 

глибокого доочищення біологічно 

очищених стічних вод 

100 100 100 

Насосні станції поверхневих 

стічних вод 

15 15 15 
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5. Використання споруд фіторемедіації в умовах  

антропогенного евтрофування масивів поверхневих вод 

 

Погіршення якості води водних джерел внаслідок антропогенного 

евтрофування поверхневих водних об’єктів та «цвітіння» ціанобактерій призвело 

до порушення гомеостазу екосистеми, зростання мікробіального забруднення 

водного середовища, що в свою чергу збільшує небезпеку для здоров’я людини.   

Пов’язані з водою захворювання, зокрема, з мікробіальним забрудненням 

води - джерел питного та рекреаційного водокористування, являють собою 

серйозну загрозу сталому розвитку людства, що визнано низкою міжнародних 

форумів: «Мета розвитку тисячоліття», «Всесвітній саміт зі сталого розвитку», 

«3-й Всесвітній Водний форум», Конференція «Навколишнє середовище для 

Європи», Форум «Чиста вода» (Душанбе) та інші.  

«Цвітіння» ціанобактерій сприяє розвитку у водному середовищі 

небезпечного епідемічного вібріону холери. При «цвітінні» холерний вібріон 

концентрується у слизовому чохлі водоростей, в цих умовах вміст клітин 

вібріону збільшується від 1000 до 5000 разів, а його життєдіяльність зберігається 

до 15-ти місяців [29]. Таким чином, підлужування водного середовища та 

збагачення його органічними речовинами внаслідок масового розвитку 

ціанобактерій створює оптимальні умови для виникнення небезпечного в 

епідеміологічному відношенні захворювання  (холери) та велику небезпеку для 

здоров’я людини.  

Питання, які детально висвітлюють основні положення щодо захворювань, 

пов’язаних з водою, окреслені у документі Всесвітньої Організації Охорони 

Здоров’я «Протоколе по проблемам воды и здоровья» (Женева, 2010 р.) [30].  

В рамках даного документу вимоги щодо якості вод джерел питного 

водопостачання визначаються  у якості основи для безперервного постачання 

населенню води безпечної якості.  
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Якість питної води багато в чому забезпечується реалізацією заходів, спря-

мованих на попередження забруднення водних об’єктів – джерел питного водо-

постачання. Значну роль в цьому має відіграти екологічно безпечне водо-

відведення з впровадженням споруд фіторемедіації, що сприяє зменшенню 

мікробіального забруднення вод. Саме інвестування у галузі водопостачання, 

водовідведення, санітарії та гігієни є більш вигіднішим у порівнянні з 

інвестиціями, які спрямовані на лікування захворювань, пов’язаних з водним 

фактором.     

Для захворювань, що пов’язані з водним фактором, існують пероральний 

при питному водоспоживанні (шлунково-кишкові інфекції, сепсис та 

генералізовані інфекції ), інгаляційний при використанні аерозолів (пневмонія, 

сепсис та генералізовані інфекції ) та контактний (місцеві інфекції, рани, слизові 

оболонки, сечові шляхи) шляхи передачі патогенів [31]. 

Особливо важливою проблемою за останні 20 років є патогенні 

мікроорганізми: штами E.coli, які викликають ентерогеморрагічні інфекційні 

захворювання (ЕНЕС); Campуlobacter spp.; Yersinia enterocolitica; кишкові віруси 

– ротавіруси та норовіруси; паразити Cryptosporidium parvum та Giardia lamblia. 

Перелік основних патогенних мікроорганізмів, що передаються через воду, 

наведений у табл. 5.1. 

Саме з водним фактором пов’язані шлунково-кишкові захворювання, які 

яв відомо, є однією з основних причин захворюваності та смертності дітей. У 

середньому на дітей у віці до 5 років у країнах, що розвиваються припадає 3,2 

випадки діарейних захворювань на 1 дитину/рік [30].  

Дані щодо смертності являються найбільш показовими. Захворювання, які 

пов’язані з водним фактором, залишаються серйозною проблемою в 

Європейському регіоні. Діарейні хвороби зустрічаються у світі повсюдно. Вони 

складають 4% від усіх випадків смерті та 5% від випадків непрацездатності, 

пов’язаних з хворобою. 

Причиною діарейних хвороб часто стають господарсько-побутові стічні 

води через наявність витоків з підземних комунікацій, а також у разі аварійних 
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ситуацій на мережах водовідведення, коли побутові стічні води витікають на 

поверхню і через мережу дощової каналізації потрапляють без очищення та 

знезараження у водні об’єкти. На бактеріальне забруднення поверхневих водних 

об’єктів впливають поверхневі стічні води, що надходять до них з водозбірних 

територій. Талі стоки більше забруднені кишечними інфекціями, а у дощових – 

максимальна кілтькість мікроорганізмів спостерігається у літніх дощах  [13]. Про 

бактеріальне забруднення поверхневих стічних вод свідчать величини показника 

колі-титр – E.coli, а також коліформних бактерій.  Деякі види E.coli, такі як ЕНЕС 

(ентерогеморрагічні E.coli), ЕІЕС (ентероінвазивні E.coli), ЕТЕС (ентеротоксичні 

E.coli) та ЕРЕС (ентеропатогенні E.coli) є патогенними для людини, бо здатні 

викликати кров’янисту діарею [33].  

Інфекція може передаватися від людини до людини шляхом контакту, від 

тварини до людини, а також шляхом споживання інфікованої води.  

Основні групи мікроорганізмів, що викликають захворювання, пов’язані з 

водним фактором, неведені у табл. 5.2.   

За своєю біологічною дією, згідно з [34], токсичні метаболіти 

ціанобактерій згруповані наступним чином: 

– гепатотоксини (мікроцистини та нодулярини);  

– нейротоксини (сакситоксини, анатоксин-а, гомоанатоксин-а, 

анатоксин-а(s)); 

– цитотоксини  (ціліндроспермозин); 

– подразники та токсини шлунково-кишкового тракту (аплісіа-токсин, 

дебромоаплісіятоксин, лінгбіатоксин – що продукується морськими 

представниками СЗВ); 

– ліпополісахаридні ендотоксини (ЛПС); 

– інші ціанотоксини, токсикологічний та екотоксикологічний профіль 

яких до теперішнього часу є відомим лише частково.    
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Ціанотоксини можуть знаходитися у середині клітин СЗВ, тоді мова йде 

про інтрацеллюлярні токсини СЗВ, або можуть бути розчинними у воді – в 

залежності як від характеру токсину, так і від стадії росту. 

Таблиця 5.1 − Патогенні організми, що передаються через воду, ступінь їх 

небезпеки при водокористуванні (WHO, 2004) [30] 

 

Патогенний 

організм 
Небезпека 

для 

здоров’ 

Персистенція 

в системах 

водопостачан 

Стійкість 

до хлору 
Відносна 

інфективність 
Наявність 

тварини-

носія 

Бактерії 
Campylobacter 

jejuni 
висока помірна низька помірна да 

Escherichia coli – 

Pathogenic 
висока помірна низька низька да 

E. coli-

Enterohaemorrhagic 
висока помірна низька висока да 

Legionella spp. висока розмножується низька помірна да 
Salmonella typhi висока помірна низька низька да 
Other salmonella висока Може 

розмножуватись 
низька низька да 

Shigella spp. висока короткочасна низька помірна да 
Vibrio cholerae висока короткочасна низька низька да 
Yersinia 

enterocolitica 
висока тривала низька низька да 

Віруси 
Аденовіруси висока тривала помірна висока ні 
Ентеровіруси висока тривала помірна висока ні 
Гепатит А висока тривала помірна висока ні 
Гепатит Є висока тривала помірна висока потенційно 

Норовіруси і 

саповіруси 
висока тривала помірна висока потенційно  

Ротавіруси висока тривала помірна висока Ні 

 
Простіші 
Cryptosporidium 

parvum 
висока тривала висока висока да 

Entamoeba histolica висока помірна висока висока ні 
Giardia intestinalis висока помірна висока висока да 
Гельмінти 
Dracunculus 

medinensis 
висока помірна висока висока ні 

Schistosoma spp висока короткочасна помірна висока да 
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За рекомендаціями ВООЗ (Guideline for drinking water quality 2004, 2011) та 

враховуючи висновки вітчизняних фахівців низки наукових організацій в 

сучасних умовах увагу дослідників треба зосередити на діарейних E.coli , на 

ціанобактеріях (СЗВ) у питній воді та деяких інших представниках водної 

мікробіоти [35]. 

Особливо небезпечним є взаємозв’язок рівня евтрофування поверхневих 

вод та ступеня їх мікробіального забруднення, а саме – зростання при цьому 

рівня патогенної мікрофлори. 

Динаміку евтрофування та погіршення в зв’язку з цим екологічного стану 

водних об’єктів, перш за все через зростання патогенної мікрофлори наочно 

ілюструє рис. 5.1 [36]. 

 

Рис. 5.1 − Взаємозв’язок евтрофування поверхневих вод і ступеня їх 

мікробіологічного та хімічного  забруднення. 
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Таблиця 5.2 − Класифікація небезпечних мікроорганізмів, які є причиною виникнення та розповсюдження 

захворювань, пов’язаних з водним фактором * 

А. Патогенні мікроорганізми Б. Умовно-

патогенні 

мікроорганіз

ми 

В. Мікроби, що 

надходять в 

організм людини 

при інгаляційному 

впливі водних 

аерозолів 

Г. Токсичні метаболіти 

мікроводоростей 

Бактерії Віруси Простіші Черві 

а) сальмонели – 

збудники 

черевного тифу 

та паратифу; 

б) шигели – 

збудники 

дизентерії; 

в) ешеріхії 

(E.coli 0557); 

г) холерний 

вібріон; 

д) ієрсинії.  

а) 

ентеровіруси – 

збудники 

поліомієліту, 

Коксакі А і В, 

ЕСНО; 

вірус гепатиту 

А; 

б) ротавіруси; 

в) 

аденовіруси.  

а) амебна 

дизентерія; 

б) 

лямбліоз; 

 в) 

кріптоспо

ридіоз. 

а) 

круглі 

черві; 

б) 

болон

тидії. 

а) синьо-

гнійна 

паличка; 

б) клебсіели; 

в) 

мікобактерії 

кишкової 

групи.  

а) легіонела – 

збудних хвороби 

легіонерів; 

б) збудник 

первинного 

амебного 

енцефаліту; 

в) акантамеба – 

збудник  

легеневого 

інфекційного 

захворювання та 

менінгіту. 

1. Ціанобактерії, які викликають 

«цвітіння» водних об’єктів та 

утворюють токсини: 

а) гепатотоксини – токсини СЗВ, 

що утворюються токсичними 

штамами з роду Microcystis; 

б) нейротоксини  – токсини СЗВ, 

що утворюються токсичними 

штамами з родів Anabaena 

Aphanizomenon 

Oscillatoria 

Phormidium 

Cylindrospermopsis 

Lyngbya 

Planktothrix та ін.. 

* Дана таблиця складена авторами на базі узагальнення даних роботи [37] 
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Про реальну небезпеку для здоров’я людини токсичних ціанобактерій, що 

набувають масового розвитку у поверхневих водних об’єктах свідчать дані 

таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 − Випадки інтоксикації людини, пов’язані з токсичною дією СЗВ 

Етіологічний агент Країна 
Осередки інтоксикації 

людини 

Посилання на 

літературне 

джерело 

«Цвітіння», що 

викликано масовим 

розвитком 

ціанобактерій з 

родів Anabaena та 

Microcystis 

Бразилія  

2000 випадків 

гастроентериту та 

 88 випадків смерті 

протягом 42 днів 

Jochimsen E.M., 

Carmichael 

W.W. et al, 1998 

[38] 

Цитотоксин СЗВ 

ціліндроспермозин 
Австралія 

140 дітей та  

10 дорослих 

госпіталізовано протягом 

тижня   

в зв’язку з ушкодженням 

печінки та нирок 

Byth, 1980 [39] 

Hawkins and 

Griffiths, 1993 

[34] 

Токсичні 

ціанобактерії  

Австралія, 

Австрія  

Гастроентерити та 

ушкодження печінки 

Zielberg, 1996 

[40] 

Falconer, 1989 

[41] 

«Цвітіння», що 

викликано масовим 

розвитком 

ціанобактерій з 

родів Microsystis та 

Anabaena 

Росія, 

Бурятія 

(Іркутська 

обл.), 

озеро 

Котокель-

ське 

2008 р. 
16 випадків отруєння людей 

через вживання в їжу лящів, 

які були виловлені з озера 

Котокельське. У всіх 

постраждалих спостерігалися 

симптоми «гафської» хвороби 

(аліментарно – токсичної 

пароксизмальної 

міоглобинурії), внаслідок 

токсичної дії метаболітів СЗВ   

Белых О.И., 

Гладких А.С., 

Сороковикова 

Е.Г., Тихонова 

И.В. и др., 2013 

[42] 

Перед Україною та іншими країнами Європейського регіону стоїть 

проблема скорочення тягаря  епідемічних захворювань, що пов’язані  з якістю 

води в водних об’єктів – джерелах питного водопостачання, з антропогенним 

евтрофуванням та мікробіальним забрудненням вод. В зв’язку з цим на екологію 
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та медицину, саме на ці важливі галузі людської діяльності покладена місія 

спрямування спільних зусиль у справу попередження виникнення 

екологообумовлених захворювань людини взагалі та захворювань, і зокрема,  

пов’язаних з водою. Велика роль в цьому належить попередженню та 

зменшенню антропогенного евтрофування водних об’єктів, що сприятиме 

зменшенню мікробіального забруднення водойм – джерел питного та 

рекреаційного  водокористування.  

Головним чинником негативного впливу на якість води водойм і водотоків, 

погіршення умов водокористування є антропогенне евтрофування, яке 

впризодить до накопичення в водних об'єктах біогенних речовин та негативних 

змін в біологічних угрупованнях і нерегульованого розвитку фотосинтезуючих 

планктонних форм мікроводоростей, до так званого «шкідливого цвітіння» води, 

підчас [43]. Токсиногенним «цвітінням» охоплені водні об’єкти багатьох країн 

світу. На рис. 5.2 наведено карту спалахів токсиногенних «цвітінь» СЗВ в 

Україні, яка складена на базі даних [42], а також за даними власних досліджень 

НДУ «УКРНДІЕП» (м. Харків). 

Зменшення небезпеки для здоров’я та життєдіяльності людини, 

пов’язаного з антропогенним евтрофуванням водних об’єктів, можливе завдяки 

впровадженню екологічно безпечного водовідведення, що є стратегічною 

задачею на шляху країни до сталого розвитку. Тому для покращення стану 

водних екосистем України запропоновані водоохоронні технології, які дають 

змогу реального переходу до екологічно безпечного водокористування і 

базується на використанні природного механізму самоочищення забруднених 

вод, із залученням усього комплексу фізичних, фізико-хімічних, хімічних і 

біохімічних процесів з використанням вищих водних рослин (ВВР). 

ВВР – вагомий конкурент водоростей за світло та поживні речовини у воді 

та повітрі. При масовому розвитку ВВР фітопланктон пригнічується [44]. 

Внаслідок того, що у складі макрофітів, на відміну від фітопланктону, превалює 
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клітчатка, вони розкладаються повільно, формуючи біоценози, які 

характеризуються більшою стабільністю та постоянством [45].  

Ділянки водосховища, які вкриті ВВР, виконують функції  біофільтра, є 

аналогами очисних біоплато, сприяють підтримці відносного гомеостазу 

екосистеми водосховища.  

Літоральна ВВР здійснює перерозподіл речовин, що надходять до водного 

обєкту з прибережної території. Зарості вищих водних рослин  рекомендується 

використовувати для попередньї біологічної очистки води перед водозаборами 

[46]. ВВР вилучає із води розчинені біогенні елементи, у першу чергу азотвмістні 

сполуки, сприяє розвитку процесів мінералізації води.  

При контакті з ВВР токсичність води суттєво зменшується та повністю 

зникає на 4-5 добу. Таким чином, слід очікувати, що у біологічних ставках при 

наявності ВВР процеси окислення забруднень ( у тому числі токсикантів) будуть 

здійснюватися значно інтенсивніше, ніж без них. У біоценозах ВВР виділяються 

метаболіти з бактеріцидною дією по відношенню до патогеннї мікрофлори. [47] 
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Рисунок  5.2 3 − Карта токсиногенних «цвітінь» ціанобактерій водних об’єктів України 
Умовні позначення: 

 

 

 
Осередок  токсиногенного «цвітіння» ціанобактерій; 4 Канівське водосховище (район греблі); 

1 Кременчуцьке водосховище (біля водозабору м. Кременчук); 5 Ставки та озера м. Києва та області; 

2 Кам’янське (біля водозабору м. Горішні Плавні Полтавської обл. ); 6 Окремі осередки токсиногенного «цвітіння» 

СЗВ уздовж ствола  Дніпра.    
3 Київське водосховище (Глібовський затон). 
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6. Рекомендації з впровадження технологій фіторемедіації для 

очищення поверхневих стічних і дренажних вод та доочищення 

господарсько-побутових стічних вод 

6.1 Очищення поверхневих стічних вод з сельбищних територій і 

підприємств 

Поверхневі стічні (дощові та талі) води, що відводяться з забудованих 

міських територій і майданчиків промислових підприємств забруднені 

завислими речовинами неорганічного і органічного походження, 

нафтопродуктами, характеризуються високим БСК і бактеріальним 

забрудненням. Опади, сорбуючи із атмосферного повітря частинки пилу, газу, 

аерозолі і інші домішки, що накопичуються у повітрі, забруднюються ще в 

приземних шарах. Випавши на поверхню водозбірного басейну вони 

забруднюються речовинами, накопиченими на покрівлі будівель, тротуарах, 

проїздах тощо.  

Поверхневий стік, що утворюється при випадінні атмосферних опадів, 

змиває і виносить побутове сміття, продукти руйнування дорожнього покриття, 

ерозії ґрунтів, газонів і ділянок з ґрунтовим покриттям, рослинні залишки і інші 

домішки, які знаходяться на водозбірній поверхні. На характеристику якісного 

складу поверхневого стоку впливає тривалість сухого бездощового періоду, 

інтенсивність випадіння дощу та його тривалість, санітарний стан території 

водозбірного басейну, а також ступінь забруднення атмосфери. 

З містобудівної точки зору якісний склад стічних вод визначається 

щільністю населення і промисловим потенціалом міста, інтенсивністю руху 

транспорту, ступенем благоустрою і гідрогеологічними характеристиками 

території. 

Від загальної кількості забруднюючих речовин, що надходять у поверхневі 

водні об’єкти зі стічними водами з міських територій, частка скиду забруднень з 

поверхневим стоком може складати до 78 % за завислими речовинами, 20 % за 

органічними речовинами (за БСК5), 68 % за нафтопродуктами. 
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Дані стосовно забруднень поверхневих стічних (дощових, талих) та 

інфільтраційних вод, що утворюються на території сучасної житлової забудови, 

за результатами багаторічних досліджень СПб ГАСУ в Санкт-Петербурзі 

наведено у таблиці 6.1  

Таблиця 6.1 − Орієнтовні середньорічні концентрації дощових і талих 

стоків, інфільтраційних, дренажних вод (сучасна забудова з малим 

транспортним навантаженням), мг/дм3 

Показники 

забруднень 

Дощові 

води 

Талі 

води 

Інфільтраційні 

води 

Дренажні води 

Завислі речовини 300-600 
600-

1200 
30-50 

 

ХСК 90-120 150-200 40-60  

БСК20 40-80 70-150 25-40  

БСК5 20-30 40-60 8-12  

Азот амонійний (N) 8-10 18-20 5-7 0,025 -0,07 

Фосфати (P) 0,5-0,8 1,2-1,8 0,4-0,5 0,018-0,112 

Нафтопродукти 7-12 10-15 2-4 0,01-0,12 

 

Території, прилеглі до промислових підприємств, характеризуються більш 

високим рівнем забрудненості. Розрахункові концентрації забруднюючих 

речовин у поверхневих і дренажних водах для цих територій перевищують 

відповідні показники, наведені в таблиці 6.1 за вмістом: завислих речовин і 

нафтопродуктів – у 1,8-2 рази; ХСК, БСК – в 1,4-1,5 рази; азоту амонійного, 

фосфатів – у 1,3-1,4 рази. У поверхневих стоках з цих територій можлива 

присутність солей важких металів. 

Численні дослідження якості поверхневих стічних вод, що відводяться з 

забудованих територій міст, проводились у Санкт – Петербурзі (ЛенНДІ АКХ), 

Харкові (ВНІДВО), Мінську (ЦНІІКІВР). В таблиці 6.2 наведена характеристика 

дощового стоку з територій ряду міст. 

Найбільш характерним забрудненням для поверхневих стічних вод є 

завислі речовини. Їх концентрація складає від 100 до 1800 мг/дм3. Наявність у їх 
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складі частинок менших ніж 0,05 мм становить близько 80 % за вагою, з яких 15 

% частинки крупністю до 0,005 мм. 

Таблиця 6.2 - Характеристики дощового стоку з територій міст 

Показники Київ Дніпро 
Одес

а 
Харків 

Санкт-

Петербург 
рН - 7,5-7,6 - - 7,1-8,0 

Лужність, мг-екв/дм3 - 8,2-8,5 - - - 

Прозорість, см - 3-5 - - - 

Завислі речовини, мг/дм3 40-960 724-740 138 110-1230 50-1170 

Сухий залишок, мг/дм3 - 1652-1706 - - 260-518 

Прожарений  залишок, 

мг/дм3 
- 105,8-148 - 10-270 135-260 

ХСК, мгО2/дм3 68-85,4  308  50-446 

БСК5, мгО2/дм3  6,1-7,8 135 10-26 22-108 

Нафтопродукти, мг/дм3 0,73-3,42 3-24 - 63 0,7-168 

Жорсткість загальна, мг-

екв/дм3 - 11,3-13,2 - - - 

Сульфати, мг/дм3 - 200-360 - - - 

Хлориди, мг/дм3 36 340-350 - - 33-130 

Колі-титр, КУО/дм3 -  - 10-1-10-6 10-1-10-3 

 

Основним джерелом забруднення поверхневих стічних вод є пил, аерозолі, 

промислові викиди і частини неспаленого палива, продукти руйнування 

дорожнього покриття і ерозії ґрунтів, сміття, опале листя. Талим стоком 

змиваються пісок (шлак) і сіль, які застосовують для боротьби з льодом на 

проїжджій частині вулиць, тротуарах. Із атмосферного повітря каплі дощу 

захоплюють близько 12-20 твердих частинок на 1 дм3 дощової води. Основні 

забруднення завислими речовинами надходять від ерозії ґрунтів. 

Найбільша ступінь забруднення дощового стоку спостерігається восени, 

найменша – літом. За вмістом завислих речовин їх у талих водах у 1,5-2 рази 

більше ніж у дощових.  Це пояснюється тим, що вулиці, тротуари посипають 

піском (або шлаком) і крім того тверді частинки накопичуються на сніговому 

покриву у зимній період. 

Більша частина завислих речовин, що містяться у поверхневих стічних 

водах, мінерального походження. Леткі речовини у цих водах складають близько 

30 % загальної маси завислих речовин. Осад, що утворюється при відстоюванні 
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дощового стоку, характеризується високою зольністю (70-80 %); вологість його 

після двогодинного відстоювання коливається у межах 90-95 %. 

Органічні речовини в поверхневих стічних водах присутні у розчиненому 

і нерозчиненому стані. На частку суспендованих домішок приходиться близько 

90 % загальної кількості окислювальних речовин, присутніх у поверхневих 

стічних водах. Вміст розчинених органічних речовин у перерахунку на БСК в 

середньому порівняно невисокий і становить від 20-135 мг/дм3. Більш високі 

величини показника БСК5 характерні для талого стоку. 

Хімічне споживання кисню завислими речовинами поверхневого стоку 

складає 0,3-0,5 мг/дм3. Швидкість окислення органічних речовин у поверхневих 

стічних водах нижча ніж у господарсько – побутових стоках. Повне біохімічне 

окислення досягається через 25-30 діб. Співвідношення БСКповн/БСК5 в 

середньому становить 2,5-3. 

У дощових стоках присутні біогенні сполуки азоту до 5-6 мг/дм3, фосфору 

до 1,2 мг/дм3. Наявність їх у дощових водах достатня щоб спричинити розвиток 

процесу евтрофування водних об’єктів, особливо непроточних. Близько 50 % 

загального азоту перебуває в амонійній формі, 30 % - у складі органічних сполук 

і 20 % - у виді нітратів, нітритів. Талі води характеризуються високим вмістом 

хлоридів через використання кухонної солі для боротьби з ожеледицею. 

Концентрація хлоридів 25-30  мг/дм3. 

Вміст нафтопродуктів у поверхневих стічних водах залежить в основному 

від інтенсивності руху транспорту. Їх концентрація коливається у межах від 7 до 

100 мг/дм3. 

В колектори дощової каналізації відводяться дренажні води з супутніх 

дренажів систем інженерного захисту споруд і територій від підтоплення. Дані 

щодо забруднення дренажних вод протизсувних споруд м.Одеса 

нафтопродуктами і біогенними сполуками наведені в таблиці 6.1. 

В багатьох дослідженнях якісного складу поверхневих стічних вод 

відмічається високий рівень їх бактеріального забруднення. Дослідження складу 
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поверхневих стічних вод показують, що в окремих випадках за числом бактерій 

кишкової групи в одиниці об’єму ці води відповідають показникам господарсько 

– побутових стічних вод. В середньому цей показник у поверхневій стічній воді 

у 10-100 раз менше ніж у побутовій. Більша частина бактерій міститься у твердій 

фазі стоку. На основі одержаних результатів досліджень бактеріального 

забруднення поверхневого стоку прийнято, що у поверхневих стічних водах, які 

стікають з забудованих міських територій, величина колі – титр  знаходиться в 

межах 10-1-10-6 КУО/дм3. Відмічено коливання колі – титру за сезонами року і 

годинами доби. Талі води більш забруднені кишковими інфекціями, в дощових 

максимальна кількість мікроорганізмів спостерігається під час літніх дощів, що 

випадають у денні години. 

 

Вибір пріоритетних показників забруднення поверхневих стічних вод при 

проектуванні очисних споруд 

6.1.1 Ступінь і характер забруднення поверхневих стічних вод, що 

відводяться з сельбищних територій і майданчиків підприємств різні і залежать 

від санітарного стану водозбірного басейну і приземної атмосфери, рівня 

благоустрою території, а також гідрометеорологічних показників: опадів, 

інтенсивності і тривалості дощів, попереднього періоду сухої погоди 

(бездощового періоду), інтенсивності процесу весняного сніготанення. 

Кількість забруднюючих речовин, що виносяться з сельбищних територій 

поверхневим стоком, визначається щільністю населення, рівнем благоустрою 

територій, видом поверхневого покриву, інтенсивністю руху транспорту, 

частотою прибирання вулиць, а також наявністю промислових підприємств  і 

кількістю викидів у атмосферу. 

Концентрація основних забруднень у дощових водах тим вища, чим менше 

шар опадів та більша тривалість сухої погоди (бездощового періоду), і 

змінюється в процесі стікання дощових вод. Найбільша концентрація 
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відмічається на початку стоку до досягнення максимальної витрати, після чого 

спостерігається її інтенсивне зменшення. 

Концентрація домішок у талих водах залежить від кількості опадів, що 

випадають у холодний період року, частки ґрунтового покриву у балансі площі 

стоку, а також притоку талих вод з прилеглих незабудованих територій. 

Поливно-мийні води, що стікають у дощову каналізацію, характеризується 

відносно стабільним складом і високими концентраціями домішок. 

6.1.2 Основними забруднюючими компонентами поверхневих стічних вод, 

які формуються на сельбищних територіях, є продукти ерозії ґрунтів, що 

змиваються з газонів і відкритих ґрунтових поверхонь, пил, побутове сміття, 

компоненти дорожнього покриття і будівельні матеріали, що зберігаються на 

відкритих складських майданчиках, а також нафтопродукти, що потрапляють на 

поверхню водозбору в результаті несправності автотранспорту і іншої техніки. 

Специфічні забруднюючі компоненти виносяться поверхневим стоком, як 

правило, з територій промислових зон або ж надходять до нього із приземної 

атмосфери. 

6.1.3 Забруднюючі речовини, які присутні в поверхневих стічних водах 

сельбищних територій, можна класифікувати як: 

• мінеральні і органічні домішки природного походження, що 

утворюються в результаті адсорбції газів із атмосфери і ерозії ґрунтів – 

грубодисперсні домішки (частини піску, глини, гумусу), а також розчинені 

органічні і мінеральні речовини; 

• речовини техногенного походження у різному фазово-дисперсному 

стані – нафтопродукти, компоненти дорожнього покриття, що вимиваються, 

сполуки важких металів, біогенні елементи, СПАР і інші, перелік яких залежить 

від виду діяльності підприємств місцевої промисловості; 

• бактеріальні забруднення, які потрапляють у мережі дощової 

каналізації внаслідок незадовільного санітарно – технічного стану територій і 

аварійних ситуацій у мережах і спорудах каналізації та їх значної зношеності. 
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6.1.4 Враховуючи вплив багатьох чинників на формування поверхневих 

стічних вод, характер і ступінь їх забруднення мінеральними і органічними 

компонентами різного походження, у якості пріоритетних показників, на які слід 

орієнтуватися при виборі технологічної схеми очищення поверхневого стоку з 

сельбищних територій, необхідними і достатніми є такі узагальнені показники 

якості води, як вміст завислих речовин, нафтопродуктів і значення показників 

БСК20 і ХСК, які сумарно характеризують присутність легко- і 

важкоокислюваних органічних сполук. 

Специфічні забруднюючі компоненти у складі поверхневих стічних вод з 

сельбищних територій, які потребують видалення у процесі очищення 

(наприклад СПАР, солі важких металів, біогенні елементи), являються, як 

правило, результатом техногенного забруднення або незадовільного санітарно – 

технічного стану поверхні водозбору. Тому їх слід включати в перелік 

пріоритетних показників лише за даними натурних спостережень після вивчення 

причин, що зумовили їх присутність.  

За умови відведення очищених поверхневих стічних вод  у масиви 

поверхневих вод з «уразливими зонами», в яких спостерігається евтрофікація, і 

враховуючи вплив сполук азоту, фосфору на розвиток цього процесу та ріст 

синьозелених водоростей (ціанобактерій), при виборі  технології очищення 

поверхневого стоку показники забруднення поверхневого стоку цими сполуками 

обов’язково слід включати до переліку пріоритетних.  

6.1.5 Питомий винос природних домішок з неочищеними  дощовими 

водами з територій великих міст при щільності населення близько 100 чоловік 

на 1га, а також  для середніх і малих міст з сучасним рівнем благоустрою 

рекомендується  приймати за даними таблиці 6.3.  

При розрахунках для малих і середніх міст зі старою малоповерховою 

забудовою і недостатнім рівнем благоустрою питомий винос завислих речовин 

слід збільшувати на 20% порівняно з даними таблиці 6.3. 
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Стосовно  інших показників, то в розрахунок їх величин  для малих, 

середніх і великих міст зі щільністю населення менше ніж 100 чол/га, слід 

вводити поправочний коефіцієнт П/100, де П - сельбищна щільність об’єкта 

каналізування. 

Таблиця 6.3 – Питомий винос природних домішок з неочищеними  

дощовими водами 

Забруднюючі компоненти Питомий винос кг з 1 га/рік 

Завислі речовини* 2500 

Органічні речовини: 

ХСК* 

БСК20* 

 

1000 

140 

Нафтопродукти 40 

Біогенні елементи: 

Сполуки азоту 

Сполуки фосфору 

 

6,0 

1,5 

Мінеральні солі 400 

*приоритетні показники забруднення поверхневих стічних вод 

На рис.6.1 наведена залежність щодо кількості забруднень, які виносяться 

з 1 га, в залежності від величини шару опадів в мм і тривалості попереднього 

сухого (бездощового) періоду (доба).  

 
Рис.6.1  – Залежність кількості забруднень, що виносяться з 1 га, від 

величини опадів періоду сухої погоди 
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6.1.6  Орієнтовний склад поверхневих стічних вод для різних ділянок 

водозбірних поверхонь сельбищних територій наведена у таблиці 6.4, 

забруднення біогенними речовинами у таблиці 6.5. Найбільш забрудненими за 

всіма показниками є талі води, у яких значення показника БСК20 наближається 

до показника БСК неочищених господарсько – побутових стічних вод. 

Таблиця 6.4 – Концентрація забруднень поверхневих стічних вод,що 

відводяться з сельбищних територій 

Характеристика 

водозбірного 

басейну 

Концентрації забруднюючих речовин, мг/дм3 

Дощові води Талі води 

Завислі 

речовини  

БСК20/ХСК 

 

Нафтопро

дукти 

Завислі 

речовини  

БСК20, 

ХСК  

Нафтоп

родукти  
Ділянки територій 

переважно з 

садибною 

забудовою, зелені 

насадження 

300 
60/ 

40 
<1 1500 

100/ 

400 
<1 

Ділянки сучасної 

житлової забудови 

(мікрорайони) 

650 
60/ 

480 
12 2500 

100/ 

1000 
20 

Ділянки сельбищної 

території міст з 

високим рівнем 

благоустрою і 

регулярним 

прибиранням 

дорожніх покрить 

(центральна частина 

міста з 

адміністративними 

будівлями, 

торговими і 

учбовими центрами) 

400 
40/ 

300 
8-10 2000 

70/ 

700 
20 

Магістральні вулиці 

з інтенсивним рухом 

транспорту 

1000 
80/ 

610 
20 3000 

120/ 

1200 
25 

Території, прилеглі 

до промислових 

підприємств 

2000 
90/ 

650 
18 4000 

150/ 

1500 
25 

Покрівлі будівель і 

споруд 
<20 

<10/ 

<80 
0,01-0,7 <20 

<10/ 

<100 
0,01-0,7 

Примітка. Для визначення кількості нафтопродуктів, що надходять на очисні споруди, 

рекомендується вводити коефіцієнт К=0,4 до даних вмісту гексанорозчинних речовин.  
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Дані щодо забруднень дощових і талих вод біогенними елементами 

приймаються згідно з ДБН В.2.5-75 і наведені у таблиці 6.5. 

Таблиця 6.5 – Орієнтована середньорічна концентрація забруднень 

поверхневих стічних вод сполуками азоту та фосфору з районів з високим рівнем 

благоустрою 

Найменування 

забруднень 

Концентрація забруднень, мг/дм3 

Дощові води Талі води 
Інфільтраційні 

води 

Азот амонійний  8-10 18-20 5-7 

Фосфати  0,5-0,8 1,2-1,8 0,4-0,5 
Примітка. В районах, прилеглих до промислових підприємств, забруднення азотом амонійним 

та фосфатами, наведені у таблиці можна збільшувати в 1,3-1,4 рази. 

Поверхневі стічні води характеризуються суттєвим мікробіальним 

забрудненням. Кількість бактеріальних забруднень за показником колі-титр у 

дощових і талих водах знаходиться у межах 10-1-10-6  КУО/дм3. 

Найбільш забрудненими ділянками сельбищних зон міст щодо 

бактеріального забруднення поверхневих стічних і інфільтраційних вод є 

неканалізовані райони садибної забудови, території ринків і торгівельних 

центрів, понижені ділянки рельєфу, які періодично затоплюються дощовими і 

талими водами. Джерелом забруднення цих вод мікроорганізмами є домашні 

тварини і забруднений ґрунт. Загалом за складом мікрофлори поверхневі стічні 

води аналогічні середньо забрудненим ґрунтам.  

Надходження у водні об’єкти бактеріально забруднених поверхневих 

стічних вод погіршує їх санітарний стан та може призвести до виникнення 

інфекційної захворюваності населення, особливо у місцях рекреаційного та 

оздоровчого водокористування. 

Численні дослідження якісного складу поверхневих стічних вод, що 

відводяться з забудованих сельбищних територій показують, що крім 

нерозчинених і розчинених органічних домішок вони містять значну кількість 

мінеральних компонентів. Із катіонів у цих водах присутні кальцій, магній, 

кремній, натрій і калій, із аніонів – в основному сульфати і хлориди. Лужність 
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води від 1,8 до 8,2 мг-екв/дм3, жорсткість загальна від 2,5 до 11,3 мг-екв/дм3, 

сухий залишок 240-1700 мг/дм3, pH-7,1 – 8,2. 

Вміст свинцю у поверхневих стічних водах з магістральних вулиць з 

інтенсивним рухом автотранспорту може складати 0,01-0,2 мг/дм3. 

6.1.7 Поливно – мийні води характеризуються середніми концентраціями 

завислих речовин 600-1000 мг/дм3 і нафтопродуктів – 10-15 мг/дм3 для територій 

районів житлової забудови, а для територій, прилеглих до промислових 

підприємств і транспортних магістралей з інтенсивним рухом транспорту, - 

відповідно 800-1500 та 20-30 мг/дм3. 

6.1.8 Поверхневі стічні води, що відводяться з територій промислових 

підприємств, містять  забруднюючі речовини, які характерні для відповідного 

виду підприємств, і визначаються характером основних технологічних процесів, 

а концентрація домішок залежить від виду поверхні водозбору, санітарно-

технічного стану і режиму прибирання території, ефективності роботи систем 

газо- і пиловидалення, організації складування і транспортування сировини 

готової продукції, а  також відходів виробництва тощо. 

На великих промислових об’єктах, які включають різні виробництва, 

поверхневі стоки з окремих територій за складом забруднюючих речовин 

можуть значно відрізнятися від стоку з інших ділянок і від загального стоку, що 

відводиться з усієї території. І ці зміни складу і кількісних величин 

забруднюючих речовин у поверхневих стічних водах необхідно враховувати при 

розробленні технології очищення і схеми відведення. 

6.1.9 В залежності від складу забруднюючих речовин, що накопичуються 

на території промислових об’єктів і змиваються поверхневим стоком, 

промислові підприємства і окремі їх території можна розділити на дві групи 

(таблиця 6.6). 

До першої групи відносяться підприємства і виробництва, поверхневі 

стічні  води з територій яких , за умови виконання вимог щодо упорядкування 

джерел їх забруднення, близькі до поверхневого стоку з сельбищних територій 
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за складом забруднюючих речовин. Основними забрудненнями, що містяться у 

поверхневих стічних водах з територій підприємств першої групи є грубо- 

дисперсні домішки, нафтопродукти, що сорбуються, як правило, на завислих 

речовинах, мінеральні солі і органічні домішки природного походження. 

До другої групи відносяться підприємства, на яких не можливо за умовами 

виробництва в повній мірі  виключити надходження у поверхневі стоки 

специфічних речовин з токсичними властивостями або значної кількості 

органічних речовин, що зумовлюють більш високі величини показників ХСК і 

БСК20 поверхневого стоку. 

6.1.10 Класифікація промислових підприємств здійснюється згідно з 

Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів 

[8]. 

До першої групи відносяться підприємства чорної металургії (крім 

коксохімічного виробництва), машинобудівної, приладобудівної, 

електротехнічної, вугільної, нафтової, легкої, хлібопекарської, молочної, 

харчової промисловості, сірчаної та содової підгалузей хімічної промисловості, 

енергетики, автотранспортні підприємства, річкові порти, ремонтні заводи, а 

також окремі виробництва нафтопереробних, нафтохімічних, хімічних та інших 

підприємств, на територію яких не потрапляють специфічні забруднюючі 

речовини. 

До підприємств другої групи, територія яких може бути забруднена 

специфічними токсичними речовинами або значною кількістю органічних 

речовин, віднесено підприємства кольорової металургії, коксохімії, хімічної, 

лісохімічної, целюлозно – паперової, нафтопереробної, нафтохімічної та 

мікробіологічної промисловості, шкіросировинні та шкіряні заводи, 

м’ясокомбінати, шпалопросочувальні заводи, аеропорти, виробництва обробки 

кольорових металів, хімічної та електрохімічної обробки поверхні металів 

(гальванічні виробництва), фарбувальні виробництва, виробництва побутової 

хімії та синтетичних миючих засобів тощо. 



 

 

 

125 

6.1.11 Орієнтовна концентрація забруднень дощових і талих вод, що відво-

дяться з територій підприємств першої та другої груп, наведена у таблиці 6.6. 

 

Таблиця 6.6 – Орієнтовна концентрація забруднень поверхневих стічних 

вод, що відводяться з територій підприємств першої та другої груп 

Найменування 

забруднень 

Концентрація забруднень (мг/дм3) для підприємств 

першої групи другої групи 

Завислі речовини 400-2000 500-2000 

Солевміст 200-300 50-3000 

Нафтопродукти 10-30 (701) До 500 

ХСК фільтрованої проби 100-1502 До 1400 

БСК20 фільтрованої 

проби 

20-302 До 400 

Специфічні компоненти Відсутні В залежності від 

специфіки виробництва 

містять важкі метали, 

феноли, СПАР, миш’як, 

родоніти, фосфор, аміак, 

фтор, жири, масла, 

білки, вуглеводні, тощо 
Примітка 1. Більші значення для підприємств з інтенсивним рухом транспорту та 

значним використанням паливно-мастильних матеріалів. Для територій АЗС слід 

користуватися даними, що наведені у ДБН В.2.3-15; ВСН 01-69; ДБН В.1.1-7.  

2. З урахуванням диспергованих домішок ці значення збільшуються у 2-3 рази. 

 

6.1.12 Поверхневі стічні води з територій машинобудівних і 

авторемонтних підприємств характеризуються значним забрудненням 

нафтопродуктами і маслами, концентрація нафтопродуктів може досягати 200 

мг/дм3, завислих речовин – 300-500 мг/дм3. У таблиці 6.7 наведено перелік 

специфічних домішок та їх вміст у поверхневих стічних водах підприємств 

другої групи. 
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Таблиця 6.7 – Специфічні домішки, які можуть бути у поверхневій стічній 

воді (дощовій або талій) підприємств 2 групи 

Галузь промисловості 
Специфічні домішки та 

сполуки 
Концентрація, мг/дм3 

Кольорова металургія 

мідь до 100 

титан до 3 

свинець до 3 

алюміній до 5 

миш'як до 75 

фтор до 200 

кадмій до 40 

нікель, цинк до 15 

Виробництво фосфорних 

добрив 

сполуки азоту до 200(за NH4) 

сполуки фосфору до 100(за Р205) 

фтор в середньому 10 

Лісохімічне виробництво 

ХСК 700—1400 

БСК5 150-400 

смоли до 300 

феноли до 30 

терпініол до 3 

скипидар до 5 

Коксохімзаводи 

феноли до 3 

роданіди до 5 

аміак до 20 

масла та смоли до 200 

М’ясокомбінати 
БСК5 до 300 

жири до 200 

 

Визначення розрахункових концентрацій забруднюючих речовин при 

відведенні поверхневих стічних вод на очищення і у водні об’єкти 

6.1.13 Концентрацію забруднюючих речовин у поверхневих стічних водах, 

що відводяться колектором дощової каналізації з сельбищних територій і 

територій промислових підприємств на очисні споруди або у водні об’єкти, 

рекомендується приймати за даними натурних досліджень. При цьому для 

визначення середніх величин показників рекомендується застосовувати метод 

статистичної обробки даних хімічного аналізу і його можна здійснювати за 
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допомогою нормального (або логарифмічно нормального) розподілу випадкових 

змін якісного складу води. 

При відсутності результатів аналізу концентрації забруднюючих речовин 

у поверхневих стічних водах, що відводяться на очищення, їх величини 

допускається приймати за об’єктами-аналогами (сельбищні території повинні 

розміщуватися у близьких природно-кліматичних районах, а підприємства, крім 

цього, повинні мати подібну технологію виробництва) або ж визначати 

розрахунком як осереднену величину Сср, мг/дм3, за формулою 

Сср= 
∑ 𝐶𝑖𝐹𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝐹𝑖𝑛
𝑖=1

         (6.1) 

де Сі – концентрація забруднюючих речовин (або показник якості) в 

поверхневих стічних водах, що відводяться з різних площ стоку,мг/дм3, 

приймається за таблицею 6.4. 

∑ 𝐹𝑖𝑛
𝑖=1   – загальна площа стоку, га. 

6.1.14 Проби води для визначення якісного складу поверхневих стічних 

вод необхідно відбирати в точках, розташованих: 

- при наявності регулюючих і акумулюючих ємкостей (накопичувачів) у 

складі очисних споруд накопичувального типу – на вході в акумулюючі 

резервуари (накопичувачі); 

- при наявності очисних споруд  проточного типу – безпосередньо на вході 

в очисні споруди; 

- при відсутності регулюючих резервуарів і очисних споруд – на випуску 

поверхневих стічних вод у водний об’єкт. 

6.1.15 За розрахункову концентрацію забруднюючих речовин у 

поверхневих стічних водах, що відводяться на очисні споруди після 

регулювання стоку, рекомендується приймати середню величину із наявного 

ряду спостережень (вибірки із генеральної сукупності) з оцінкою довірчого 

інтервалу по критерію Стьюдента. Використання довірчого інтервалу гарантує, 

що дійсно значення середньої величини концентрації, пощук якого 

здійснюється, знаходиться у межах даного інтервалу. Вказана методика 
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використовується в математичній статистиці для оцінки середнього параметра 

при невідомій дисперсії і дозволяє уникати помилок у випадку коротких рядів 

спостережень. 

Розрахункова концентрація забруднюючої речовини (або показника 

якості) для дощового і талого стоку визначається за формулою: 

Cр=Сср±
𝑆2𝑡0.9

√𝑛
,         (6.2) 

де Ср – розрахункова концентрація забруднюючої роечовини в поверхневій 

стічниій воді при відведенні на  очищення, мг/дм3; 

Сср − середньоарифметичне значення концентрації за даними 

використаного ряду спостережень, мг/дм3; 

S2- середньоквадратичне відхилення, яке визначаєтьсч за форомулою 

𝑆2 =
∑ (𝐶𝑖−𝐶𝑐𝑝)2𝑛

𝑖=1

𝑛
.        (6.3) 

 де t0,9 - статистичний параметр Стьюдента, який залежить від величини 

вибірки і для 90% рівня довіри  визначається за таблицею 6.8. 

 n – кількість  членів вибірки (вимірювань). 

Таблиця 6.8 – Статистичний параметр Стьюдента 

Кількість 

вимірювань 

4 5 6 7,9 10-16 17-150 >150 

Статистичний 

параметр t0,9 

2,4 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 

Для отримання більш точних результатів при визначенні розрахункових концентрацій забруднюючих 

речовин в поверхневих стічних водах кількість членів вибірки використаного ряду спостережень 

(кількість  вимірювань) по кожному контролюючому показнику повинна бути не менше 10. 

6.1.16 Допустимі скиди забруднюючих речовин (ГДС) у водні об’єкти з 

поверхневими стічними водами встановлюються для кожного випуску, 

виходячи із умов недопущення перевищення норм вмісту чи гранично 

допустиму концентрацію (ГДК) забруднюючих речовин у контрольному 

створі або на ділянці водного об’єкта з урахуванням виду водокористування 

[48]. Розрахунок виконується у відповідності з «Методичними  
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рекомендаціями з розроблення нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих  речовин у водні обєкти із зворотними водами» [49].  

Визначення середньорічних об’ємів поверхневих стічних вод 

6.1.17 Розрахунковий об’єм поверхневих стічних вод, що утворюється на 

сельбищних територіях і майданчиках промислових підприємств внаслідок 

випадіння дощів, танення снігу і миття дорожнього покриття слід визначати за 

формулою: 

Wp=Wg+Wth+Wwash,        (6.4) 

де Wg,Wth і Wwash – середньорічні об’єми дощових, талих і поливно-мийних 

вод, м3. 

Середньорічний об’єм дощових (Wg) і талих (Wth) вод, що стікають з 

сельбищних територій і промислових майданчиків, визначається за формулами: 

Wg=10·hg·ψg·F;         (6.5) 

Wth=10·hth·ψth·F;        (6.6) 

де F – загальна площа стоку, га; 

     hg – шар опадів, мм, за теплий період року, визначається за таблицею 29 

ДСТУ – Н Б В 1.1-27 (наведено у додатку 6.3) ; 

     hth – шар опадів, мм, за холодний період року, визначається за таблицею 

29 ДСТУ – Н Б В 1.1-27 (наведено у додатку 6.3) ; 

     ψg і ψth – загальний коефіцієнт стоку дощових і талих вод відповідно. 

6.1.18 При визначенні середньорічного об’єму дощових вод Wg, що 

стікають з сельбищних територій, загальний коефіцієнт стоку для всієї площі 

водозбору стоку потрібно визначати як осереднену величину в залежності від 

коефіцієнтів стоку, що характеризують поверхню, з якої стікає вода, і які можна 

приймати згідно з таблицями 6.9 і 6.10. 
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Таблиця 6.9 – Коефіцієнт стоку ψ 

Вид поверхні басейну стоку або 

площі стоку 
Коефіцієнт стоку ψ 

Покрівлі і асфальтобетонні покриття 0,6-0,8 

Кам’яні або щебеневі мостові 0,4-0,6 

Квартали міста без дорожніх 

покриттів, невеликі сквери, бульвари 
0,2-0,3 

Газони 0,1 

Квартали з сучасною забудовою 0,4-0,5 

Середні міста 0,4-0,5 

Малі міста і селища 0,3-0,4 

 

6.1.19 При визначенні середньорічного об’єму дощових вод Wg, що 

стікають з територій промислових підприємств, загальний коефіцієнт стоку 

визначається як осереднена величина для всієї площі стоку з урахуванням 

середніх значень коефіцієнтів стоку для різного виду поверхонь, які слід 

приймати: 

 - для водонепроникних -0,6 – 0,8; 

 - для ґрунтових поверхонь -0,2; 

 - для газонів -0,1.  

6.1.20 При визначенні середньорічного об’єму талих вод загальний 

коефіцієнт стоку талих вод ψтh з сельбищних територій і майданчиків 

підприємств, враховуючи часткове прибирання та вивезення снігу і втрати у 

період відлиг, що пов’язані з просоченням води у ґрунт крізь водопроникні 

поверхні, слід приймати у межах 0,5-0,7. 

6.1.21 Загальний річний об’єм поливно-мийних вод Wwash, м
3, що стікають 

з площі стоку, визначається за формулою: 

Wwash=10·m·K·Fwash·ψwash,       (6.7) 

де m – питома витрата води, л/м2, на миття твердих покриттів (як 

правило, приймається від 1,2 до 1,5 л/м2, в середньому 1,35 л/м2); 

K – середня кількість разів миття твердих покриттів за рік (приймається 

близько 150); 
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Fwash -  площа твердих покриттів, які миють, га; 

ψwash- коефіцієнт стоку для поливно-мийних вод (приймається ψwash=0,5). 

 

Визначення розрахункових об’ємів поверхневих стічних вод при 

відведенні їх на очищення 

6.1.22 Об’єм дощового стоку від розрахункового дощу Wочд,м
3 з 

сельбищних територій, майданчиків підприємств, що підлягає очищенню, 

визначається за формулою: 

Wоч.д=10·ha·F·ψmid,        (6.8) 

де ha – максимальний шар опадів за дощ, стік від якого підлягає очищенню 

у повному обсязі, мм; 

F – площа водозбірного басейну, га; 

ψmid – середній коефіцієнт стоку для розрахункового дощу (визначається 

як осереднена величина в залежності від постійних коефіцієнтів стоку ψ, що 

характеризують поверхню, з якої стікає дощова вода, і які можна приймати 

згідно з таблицею 6.10). 

Таблиця 6.10 – Коефіцієнти покриву z і стоку ψ для водопроникних 

поверхонь 

Поверхня 
Коефіцієнт z для 

водопроникних 

поверхонь 

Постійний 

коефіцієнт стоку 

ψ 

Брущаті мостові та чорні щебеневі 
покриття доріг 0,224 0,6 

Брукові мостові 0,145 0,45 

Щебеневі покриття, не оброблені 
в’язкими речовинами 0,125 0,4 

Гравійні садово-паркові доріжки 0,09 0,3 

Ґрунтові поверхні (сплановані) 0,064 0,2 

Газони 0,038 0,1 

 

6.1.23 Для сельбищних територій та територій підприємств першої групи 

величина ha згідно з ДБН В.2.5-75 приймається рівною 10 – 15 мм, що відповідає 
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добовому шару опадів від малоінтенсивних частих дощових опадів з періодом 

одноразового перевищення розрахункової інтенсивності Р від 0,05 до 0,1 року. 

При цьому для більшості населених пунктів України забезпечується приймання 

на очищення не менше 70 % річного об’єму поверхневого стоку [50]. 

6.1.24 Для промислових підприємств другої групи величина ha 

приймається рівною добовому шару опадів Нр від дощів з періодом одноразового 

перевищення розрахункової інтенсивності Р, прийнятому при гідравлічному 

розрахунку дощової мережі конкретного підприємства, але не менше ніж Р=1 

року (ДБН В.2.5-75), що відповідає забезпеченності 63% і менше. 

Добовий шар опадів Нр, мм, розрахункової забезпеченості можна 

визначити за формулою: 

Нр=Н·(1+сv·Ф),         (6.9) 

де Н – середнє значення добового шару опадів, мм; 

Ф – нормоване відхилення від середнього значення, що залежить від 

забезпеченості Р, %, і коефіцієнта асиметрії сs; 

сv – коефіцієнт варіації. 

Значення величин формули (6.9) – Н, Ф, сv і сs приймаються за таблицями, 

які наведені у довідковій і технічній літературі [51]. 

Добові опади Н, мм, різної забезпеченості Р, %, в основних містах РФ і 

СНГ, які обчислені за формулою (6.9), наведені у додатку 9 книги [51]. Згідно з 

[51] складено додаток 6.4, в якому наведені добові опади Н, мм, різної 

забезпеченості Р (%) для ряду міст України. 

6.1.25 Добовий об’єм талих вод Wth, м
3, які відводяться у середині періоду 

сніготанення на очисні споруди з сельбищних територій та територій 

промислових підприємств визначається за формулою: 

Wth=10×ψth×ktid×F×hth,       (6.10) 

де ψth – загальний коефіцієнт стоку (приймається 0,5 – 0,7); 

     ktid – коефіцієнт, який враховує часткове прибирання та вивезення снігу, 

визначається за формулою: 
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ktid=1 – 
Ftid

𝐹
,         (6.11) 

де Ftid – площа, яку очищають від снігу (включає площу покрівель, 

обладнану внутрішніми водостоками), га; 

F – вся площа водозбірного басейну стоку, га; 

hth – шар стоку за 10 денних годин, мм. Його рекомендується визначати за 

конкретними даними метеоспостережень в залежності від граничного періоду 

перевищення Р, а при відсутності даних для I, III,V архітектурно – будівельних 

кліматичних районів України можна приймати hth=25 мм, для II і IV районів – 7 

мм, у граничних районах шириною до 20 км можна приймати середнє значення 

hth=16мм. 

6.1.26 Для скорочення об’єму талих вод, що відводяться на очищення, а 

також зменшення продуктивності очисних споруд у містах в зимовий період 

необхідно передбачити організацію прибирання і вивезення частини снігу зі 

складуванням на “сухих” снігозвалищах або скиданням його у снігоплавильні 

камери з подальшим відведенням талих вод у каналізаційну мережу. 

6.1.27 Розрахункову витрату поверхневих стічних вод Qст, м3/с, яка 

використовується для розрахунку кратності розбавлення стічних вод np при 

відведенні (скиданні) цих вод у водні об’єкти, слід приймати рівною 

максимальній зарегульованій витраті стічних вод після очисних споруд Qст=Qоч, 

а при відсутності регулювання визначати за формулою: 

Qст=2,8×10-3×hcм·F×ψmid/(Tg+ tr),      (6.12) 

де hcм – максимальна добова кількість опадів, мм, за теплий період року, 

величина якої приймається за даними обласних центрів або установ з 

гідрометеорології (орієнтовані дані наведені у додатку А ДВН В.2.5-75) або ж 

рівною добовому шару опадів Hp від дощів з періодом одноразового 

перевищення розрахункової інтенсивності дощу P, прийнятому при 

гідравлічному розрахунку дощової мережі конкретного об’єкта, але не менше 

ніж Р=1 рік; 

F – площа водозбірного басейну, га; 
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ψmid – середній коефіцієнт стоку для розрахункового дощу (визначається 

як осереднена величина в залежності від постійних коефіцієнтів стоку ψ, що 

характеризують поверхню, з якої стікає дощова вода, і які можна приймати 

згідно з таблицею 6.8) 

Tg – середня тривалість дощу в даній місцевості годин, приймається за 

таблицею додатку 6.5; 

tr – тривалість добігання дощових вод від крайньої точки площі водозбору 

стоку до місця випуску у водний об’єкт, годин, визначається гідравлічним 

розрахунком мереж дощової каналізації конкретного об’єкта. 

Визначення розрахункових витрат дощових вод з сельбищних територій і 

майданчиків підприємств при відведенні на очищення Qоч з використанням схем 

регулювання поверхневих стічних вод приведено у пункті 6.1.7 цього посібника. 

6.1.28 Витрати інфільтраційних і дренажних вод, які відводяться мережами 

дощової каналізації та їх вплив на якість і кількість поверхневих стічних вод слід 

визначати на основі спеціальних вишукувань, а також шляхом проведення 

постійного контролю за надходженням води у дощові колектори в суху погоду. 

Розрахункова витрата припливу інфільтраційних вод в колектор дощової 

каналізації, л/с, в суху погоду при наявності фактичних величин питомого 

припливу інфільтраційних вод визначається за формулою: 

Qal=q·F,          (6.13) 

де q – питомий приплив інфільтраційних вод, л/с/га; 

F – площа стоку колектора, га. 

При виконанні розрахунків слід враховувати вимоги: 

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні 

положення проектування [52]; 

ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист територій та споруд від 

підтоплення та затоплення [53]; 

Пособие к СНиП 2.06.15-85 Прогнозы подтопления и расчет дренажных 

систем на застраиваемых и застроенных территориях [54]. 
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Визначення розрахункової продуктивності очисних споруд 

поверхневих стічних вод 

Розрахункова продуктивність очисних споруд накопичувального типу 

6.1.29 При визначенні продуктивності очисних споруд накопичувального 

типу Q0ч, л/с, для проектування слід приймати найбільшу із отриманих величин 

продуктивності, розрахованих за об’ємом дощового Q0ч.д   і талого Q0чth стоку. 

6.1.30 Розрахункова продуктивність очисних споруд за об’ємом дощового 

стоку Qоч.д, л/с, визначається згідно з формулою: 

Q0ч.д =
𝑊0чд+𝑊тп

3,6(𝑇0ч−𝑇відст.−𝑇тп)
, л/с,       (6.14) 

де: 𝑊0ч.д - об’єм дощового стоку від розрахункового дощу, м3, що 

відводиться на очисні споруди 𝑊0ч.д визначається за формулою 6.8; 

𝑊тп- сумарний  об’єм забруднених вод, що утворюються при 

обслуговуванні технологічного обладнання очисних споруд протягом 

нормативного періоду переробки об’єму стоку від розрахункового дощу, м3; 

3,6 – перевідний  коефіцієнт; 

Точ – нормативний період переробки об’єму стоку від розрахункового 

дощу, що відводиться на очисні споруди, годин; 

Ттп – сумарна тривалість технологічних перерв в роботі очисних 

споруд протягом нормативного періоду переробки об’єму стоку від 

розрахункового дощу, що відводиться на очисні споруди, годин; 

Твідст. – мінімальна тривалість відстоювання стоку в акумулюючому 

резервуарі, годин. 

На підставі даних багаторічних спостережень за середньою тривалістю 

періодів між стокоутворюючими дощами нормативний період переробки об’єму 

стоків від  розрахункового дощу Точ (період спорожнення акумулюючого 

резервуара) рекомендується приймати тривалістю 2-3 доби. В окремих випадках 

цей період може бути збільшений на підставі достовірних статистично 

оброблених даних багаторічних спостережень за характером випадання дощів та 

тривалістю сухої погоди в конкретній місцевості. 
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Тривалість відстоювання стоків Твідст. слід визначати з урахуванням 

гідравлічної крупності механічних домішок, що затримуються в акумулюючому 

резервуарі, гідравлічної глибини резервуара при його максимальному 

розрахунковому заповненні. При використанні резервуара тільки для 

регулювання витрати стічних вод, що відводяться на очищення, величину 

тривалості попереднього відстоювання Твідст. із розрахунків за формулою (6.14) 

слід вилучати. 

6.1.31 Продуктивність очисних споруд в розрахунках за об’ємом талого 

стоку Q0чth, л/с, визначається за формулою: 

Q0чth =
𝑊𝑡ℎ+𝑊тп

3,6(𝑇0чт−𝑇відст.−𝑇тп)
, л/с,      (6.15) 

де: 𝑊𝑡ℎ- добовий об’єм талих вод, які відводяться на очисні споруди у середині 

періоду сніготанення, м3, розраховуються за формулою 6.10 посібника; 

𝑊тп – сумарний об’єм забруднених вод, що утворюються при обслуговуванні 

технологічного обладнання очисних споруд протягом нормативного періоду 

переробки добового об’єму талого стоку,м3; 

 3,6 – перевідний  коефіцієнт; 

Точт – нормативний період переробки добового об’єму талого стоку, годин; 

Ттп – сумарна тривалість технологічних перерв в роботі очисних споруд 

протягом нормативного періоду переробки добового об’єму талого стоку в 

середині періоду сніготанення, година; 

Твідст. – мінімальна тривалість відстоювання стоку в акумулюючому 

резервуарі, годин, визначається відповідно вказівкам до формули 6.14. 

Враховуючи, що тривалість процесу весняного сніготанення на більшій 

частині території України становить близько 10 годин, нормативний період 

переробки добового об’єму талих вод Точт необхідно приймати не менше ніж 14 

годин. У ряді випадків він може бути збільшений за рахунок збільшення 

робочого об’єму акумулюючого резервуара.  

За умови використання акумулюючого резервуара тільки для регулювання 

витрати стічних вод, що відводяться на очищення, величину тривалості 
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попереднього відстоювання Твідст. при розрахунках за формулою (6.16) слід 

вилучати. 

Розрахункова продуктивність очисних споруд проточного типу 

 

6.1.32  Розрахункова продуктивність очисних споруд проточного типу для 

сельбищних територій і територій підприємств першої групи визначається 

виходячи із вимог приймання на очищення не менше ніж 70% річного об’єму 

поверхневих стічних вод. Розрахункову продуктивність очисних споруд при 

очищенні дощового стоку Q0ч.д,л/с, слід приймати рівною граничній витраті 

дощових вод qlim , л/с, що направляються від розподільної камери на очищення. 

Граничну витрату дощових вод Qlim , л/с, що направляються від розподільної 

камери на очищення, можна визначити за формулами 6.16, 6.17. 

У випадку, коли розрахунок витрат дощових вод в мережах дощової 

каналізації виконано при Р=1 рік, розрахункову витрату дощових вод, що 

направляються на очищення визначають за формулою: 

Qtim=K1.Qr ,         (6.16). 

При інших величинах періоду одноразового перевищення інтенсивності 

дощу Р (від 0,33 до 5 років) гранична витрата дощових вод розраховується за 

формулою: 

Qlim=k1.×k2-Qr,        (6.17) 

де Qr – розрахункова витрата в колекторі дощової каналізації перед 

розподільною камерою, л/с; 

k1 і k2 – коефіцієнти, що враховують зміну параметрів стоку при  зменшенні 

значення Р, прийнятого при гідравлічному розрахунку дощових мереж: значення 

коефіцієнтів k1 і k2 в залежності від величин Cclim  і  n для різних умов розрахунку 

мереж і очисних споруд дощової каналізації наведені у таблицях 6.11 і 6.12. 

Значення параметра n приймається згідно з таблицею А1 Додатку А ДБН В 2.5-

75, а значення географічного параметра Cclim, що характеризує імовірність 

інтенсивності опадів, згідно з рисунком 6.2. 
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Таблиця 6.11 − Значення коефіцієнта k1 в залежності від коефіцієнту С 

Значення Рlim, 

прийняте для 

розрахунку 

очисних 

споруд, роки 

Значення коефіцієнта  k1 

0,85 при Cclim,=0,85 1,0 при Cclim,=1,0  

n≤0,7 n>0,7 n≤0,7 n>0,7 

0,2 0,41 0,39 0,38 0,35 

0,15 0,34 0,31 0,31 0,27 

0,1 0,26 0,22 0,23 0,19 

0,08 0,23 0,19 0,18 0,15 

0,05 0,15 0,12 0,12 0,09 
 

Таблиця 6.12 − Значення коефіцієнта k2  
Значення Р, прийняте при гідравлічному розрахунку 

дощової мережі, роки 

Значення коефіцієнта k 2 при значенні С 

при Cclim,=0,85 при Cclim,=1.0 

0,33 2,12 2,56 

0,5 1,51 1,67 

1 1,0 1,0 

2 0,71 0,69 

3 0,61 0,57 

5 0,52 0,47 

 

 

 

Рис.6.2 − Значення величин Cclim 
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Величину періоду одноразового перевищення інтенсивності «граничного» 

дощу Рос= Рlim , стічні води від якого повністю направляються на очисні споруди 

проточного типу, рекомендується приймати за таблицею 6.13 в межах від 0,05 

до 0,2 року в залежності від річної кількості опадів за теплий період року Нд для 

конкретної місцевості. Дані щодо кількості опадів за теплий період року для міст 

України наведені у додатку 6.3. Для більшої частини території України Рос, як 

правило, становить не менше 0,1 року. 

Таблиця 6.13 − Період однократного перевищення інтенсивності 

«граничного» дощу 

Річна кількість опадів за 

теплий період, Нд, мм 

<250 250-400 400-500 500-700 >700 

Період одноразового 

перевищення інтенсивності 

«граничного» дощу, Рlim, рік 

0,2 0,15 0,1 0,075 0,05 

 

6.1.33 При проектуванні очисних споруд проточного типу необхідно: 

- виконувати перевірочний розрахунок очисних споруд  на забезпечення 

очищення добового об’єму талого стоку, що утворюються в період інтенсивного 

сніготанення 𝑊𝑡ℎі який визначається за формулою (6.10). 

- враховувати витрати притоку інфільтраційних і дренажних вод в мережах 

дощової каналізації. 

6.1.34 Використання очисних споруд проточного типу  для очищення 

поверхневих стічних води допускається лише в окремих випадках при 

відповідному технічному обгрунтуванні. 

 

Умови відведення поверхневих стічних вод з сельбищних територій і 

майданчиків підприємств 

6.1.35 Відведення поверхневого стоку з сельбищних територій і 

майданчиків підприємств у водні об'єкти повинно проводитись відповідно до 

положень законів: “Водний кодекс України”, «Про охорону навколишнього 
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середовища», вимог:«ІІравил охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами», Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів (ДСП 173-96), ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.5-75, а також з 

урахуванням специфічних умов його формування: епізодичності випадання 

атмосферних опадів, інтенсивності процесів сніготанення, різкої зміни витрат і 

концентрації стоків у часі, залежності хімічного складу від функціонального 

призначення і ступеня благоустрою території. 

6.1.36 При розробленні водоохоронних заходів щодо запобігання 

забруднення водних об'єктів поверхневим стоком з сельбищних територій в 

першу чергу повинні бути визначені:  

- території, стік з яких необхідно очищати;  

- період одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу з 

урахуванням характеру водозбірного басейну і умов  розташування колектора 

стічних вод;  

- необхідний ступінь очищення стічних вод в залежності від умов їх 

випуску у водний об'єкт або для повторного використання. 

6.1.37 На очисні споруди слід відводити поверхневий стік з міських 

територій, що характеризуються значним вмістом забруднюючих речовин, а 

саме від промислових зон, районів багатоквартирної житлової забудови з 

інтенсивним рухом автотранспорту і пішоходів, великих транспортних 

магістралей, торгових центрів, а також від населених пунктів з малоповерховою 

(котеджною) забудовою. При цьому, згідно з ДБН В.2.5-75 у мережі дощової 

каналізації, що відводять поверхневі стоки з територій промислових 

майданчиків і житлових районів не можна скидати господарсько – побутові та 

забруднені виробничі стічні води, відходи виробництва і сміття, в тому числі і 

під час аварій. 

6.1.38 При роздільній системі водовідведення поверхневого стоку з 

сельбищних територій очисні споруди повинні, як правило, розміщуватися на 

гирлових ділянках головних колекторів дощової каналізації перед випуском в 
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водний об'єкт. Місця випуску стічних вод у водний об'єкт повинні 

погоджуватися в установленому порядку відповідно до діючого законодавства 

України. 

6.1.39 У відповідності до Водного кодексу України, Правил охорони 

поверхневих вод від забруднення зворотними водами та інших нормативних 

документів скидання стічних вод у водні об’єкти допускається тільки за умови 

одержання в установленому порядку дозволу на спеціальне водокористування. 

6.1.40 При встановленні умов організованого скидання поверхневих 

стічних вод у водні об'єкти повинні бути враховані загальні обмеження і вимоги 

до санітарної охорони водних об'єктів, які викладені у «Водному кодексі 

України», Правилах охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 

водами, ДСП 173-96, ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.5-75: 

- забороняється скидання стічних вод в межах першого і другого поясів зон 

санітарної охорони джерел питного і побутового водопостачання, в місцях 

туризму, спорту та масового відпочинку населення, в межах першого і другого 

поясів санітарної охорони курортів, а також у водні об'єкти, віднесені до 

лікувальних; 

- не можна скидати у водні об’єкти поверхневі стоки без очищення та 

знезараження з епідеміологічно небезпечних територій (лікарні, ветлікарні, 

могильники тварин, полігони тощо); 

- не допускається скидання у водні об'єкти, а також на поверхню льодового 

покриву і водозбірну територію снігу, побутового сміття та інших відходів, що 

утворюються на території населених пунктів і промислових майданчиків;  

- не допускається скидання поверхневого стоку у непроточні водойми, у 

місцях, відведених для пляжів, у замкнуті лощини, які схильні до заболочування, 

у розмиті яри або яруги, якщо не передбачені заходи щодо укріплення їх схилів, 

у рибні ставки; 

- не допускається використання природних знижень рельєфу (струмків, 

ярів, балок) в якості колекторів для відведення поверхневих стічних вод без 
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належної гідроізоляції (заходів щодо попередження забруднення підземних вод), 

а також без проведення заходів щодо запобігання розмиву ґрунту нижче 

випуску. 

6.1.41 При надходженні в дощову каналізацію виробничих стічних вод 

підприємств або наявності в поверхневому стоці специфічних домішок (стік з 

території промислових підприємств другої групи) до випуску його у водний 

об'єкт встановлюються такі ж вимоги, як до випуску виробничих стічних вод. 

При цьому необхідний ступінь їх очищення визначається умовами дотримання в 

контрольному створі (пункті) водоприймача нормативних вимог до якості води 

водного об'єкта з урахуванням його цільового використання. 

6.1.42 Умови відведення поверхневих стічних вод з території підприємств 

в дощову або міську (комунальну) каналізацію населеного пункту, а також 

нормативи скидання забруднюючих речовин зі стічними водами 

регламентуються діючими правилами приймання поверхневих стічних вод в ці 

системи каналізації. 

При наявності в системі дощової каналізації міста централізованих або 

локальних очисних споруд поверхневий стік з території підприємств першої 

групи, при узгодженні зі службами експлуатації, може бути направлений в 

дощову мережу міста (водостоки) без попереднього очищення. 

Поверхневі стічні води з території підприємств другої групи перед 

відведенням в дощову каналізацію населеного пункту, а також при їх спільному 

відведенні з виробничими стічними водами повинні піддаватися обов'язковому 

попередньому самостійному очищенню від специфічних забруднюючих речовин 

на самостійних (локальних) очисних спорудах. 

6.1.43 Можливість приймання поверхневих стічних вод з територій 

підприємств як першої, так і другої групи в систему комунальної каналізації міст 

і населених пунктів (з метою їх спільного очищення разом з господарсько-

побутовими стічними водами) визначається умовами приймання стічних вод в ці 
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системи і розглядається в кожному конкретному випадку при наявності резерву 

потужності очисних споруд. 

6.1.44 У системах відведення поверхневих стічних вод з територій 

населених пунктів і промислових майданчиків повинна бути врахована 

можливість надходження в колекторну мережу інфільтраційних і дренажних вод 

з супутніх дренажів, тепломереж, загальних колекторів підземних комунікацій, 

а також незабруднених стічних вод промислових підприємств. 

6.1.45 Для запобігання забруднення водних об'єктів талим стоком з 

територій населених пунктів з розвинутою мережею автомобільних доріг і 

інтенсивним рухом транспорту в зимовий період необхідно передбачати 

організацію збирання та вивезення частини снігу зі складуванням його на 

снігозвалищах, які влаштовують з водонепроникною основою або його скидання 

в снігоплавильні камери з подальшим відведенням талих вод в каналізаційну 

мережу. 

«Сухі» снігозвалища слід розміщувати на вільних (резервних) міських 

територіях із залізобетонним покриттям на водонепроникній основі. Скидання 

талих вод в каналізацію або водний об'єкт повинно здійснюватися після 

попереднього очищення на локальних очисних спорудах. 

У конструкції снігоплавильних камер повинно бути передбачено 

розтоплення і скидання снігу протягом усього зимового періоду, а також 

затримання крупного сміття та піску. Найбільш прийнятним рішенням проблеми 

видалення снігу, що вивозиться з міських територій, є поєднання «сухих» 

снігозвалищ і снігоплавильних камер, що розміщуються з урахуванням 

наявності вільних площ, а також пропускної спроможності міських 

каналізаційних колекторів і потужності очисних споруд. 

6.1.46 При відсутності поблизу сільських населених пунктів, котеджних 

селищ і невеликих підприємств першої групи (з площею водозбору не більше 3 

га) водойм і ярів, придатних для випуску дощових вод, скидання їх після 

очищення може здійснюватися у випарні безстічні ставки, фільтруючі колодязі, 
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траншеї або фільтраційні басейни (після погодження з місцевими органами 

санітарного нагляду і охорони вод), які розміщують на ділянках зелених 

насаджень. 

Безстічні ставки і фільтруючі колодязі (траншеї) допускається 

застосовувати для скидання дощових вод від внутрішніх водостоків будівель, а 

також окремих водозбірних площ з водонепроникними покриттями за умови, що 

скидання стоків в інші місця і приєднання до загальної дощової каналізаційної 

мережі або відкритих водостоків ускладнено рельєфом місцевості (або 

вертикальним плануванням). 

6.1.47 Застосування безстічних ставків і фільтруючих колодязів (траншей) 

можливе за сприятливих кліматичних, геологічних і гідрогеологічних умов. При 

проектуванні безстічних ставків необхідно виконання розрахунків на 

відповідність припливу стічних вод втратам на випаровування і інфільтрацію в 

ґрунт. Застосування фільтруючих  (поглинаючих) колодязів (траншей) доцільно 

при наявності добре фільтруючих ґрунтів (коефіцієнт фільтрації не менше 15 

м/добу), низькому рівні стояння ґрунтових вод і тільки в тому випадку, якщо на 

даній ділянці вони не використовуються для господарсько-побутових потреб. 

6.1.48 Відведення дощових і талих вод з покрівель промислових будівель і 

споруд, обладнаних внутрішніми водостоками, допускається в дощову 

каналізацію без очищення при відповідному обгрунтуванні. 

Визначення нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) 

забруднюючих речовин у водні об’єкти з  поверхневими стічними водами 

6.1.49 Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих 

речовин при скиданні поверхневих стічних вод у водні об'єкти визначаються 

відповідно до вимог Водного кодексу України, діючих нормативних документів 

[23, 24] і встановлюються для кожного випуску поверхневих стічних вод 

виходячи з умов недопущення перевищення гранично допустимих концентрацій 

(ГДК) забруднюючих речовин в контрольному створі або на ділянці водного 

об'єкта з урахуванням його виду водокористування. 
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6.1.50 Розрахунок нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) 

забруднюючих речовин для випусків поверхневих стічних вод до водних 

об’єктів виконується згідно з «Методичними рекомендаціями з розроблення  

нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні 

об’єкти із зворотними водами»[49], які розроблені на основі постанови КМУ від 

11.09.1996 р. №1100 «Про порядок розроблення і затвердження нормативів 

гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання яких 

нормується». 

Величини ГДС забруднюючих речовин визначаються з урахуванням виду 

водокористування водних об’єктів: питне і побутове водопостачання населення 

та харчових виробництв, господарсько-побутове використання для оздоровчих і 

рекреаційних потреб населення, рибогосподарське використання та нормативів 

якості води водних об’єктів для цього виду водокористування. Нормативи якості 

води господарсько-побутового водокористування рекомендується поширювати 

на водні об’єкти або їх ділянки, які знаходяться у межах населених пунктів. 

6.1.51 Розрахунок нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) 

забруднюючих речовин з поверхневими стічними водами у водні об'єкти на 

відміну від інших категорій стічних вод (виробничих і господарсько-побутових) 

потрібно виконувати для кожного із сезонів року, яким властиві свої гідрологічні 

особливості, що впливають на режим річкового стоку: весняної повені, коли у 

водні об'єкти надходять переважно талі води від сніготанення або весняно-

літнього паводку, спричиненого дощами і зливами; літньо-осінньої і зимової 

межені. 

6.1.52 Величини ГДС забруднюючих речовин для окремих випусків 

поверхневих стічних вод у водні об’єкті для всіх видів водокористування 

визначаються як добуток максимальної добової витрати стічних вод q, м3/годину 

на допустиму концентрацію в них забруднюючих речовин Сгдс, г/м3 за 

формулою: 

ГДС = qСгдс.,         (6.18) 
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Основна розрахункова формула для визначення Сгдс має вигляд: 

- без урахування неконсервативності речовини: 

Сгдс= n(Сгдк- Сф)+Сф,       (6.19) 

- з урахуванням неконсервативності речовини 

Сгдс= n(СгдкЕ
kt- Сф)+Сф,       (6.20),  

де Сгдс – гранично допустима концентрація забруднюючої речовини у 

воді водотоку, г/м3; 

Сф – фактична (або розрахункова) фонова концентрація 

забруднюючої речовини у водотоці до випуску стічних вод, г/м3; 

n –кратність загального розбавлення стічних вод у контрольному 

створі водотоку: 

n=nnno,          (6.21) 

де nn і no – відповідно кратності початкового та основного 

розбавлення; 

k – коефіцієнт неконсервативності, 1/добу; 

t – час добігання стічних вод від місця випуску до розрахункового 

створу, доба: 

 t=l/86.4Vp,        (6.22) 

де l – відстань від місця випуску до розрахункового створу по 

стрижню русла річки, км; 

Vp- середня швидкість річки. м/с. 

6.1.53 За фонову концентрацію забруднюючої речовини Сф приймається 

його концентрація у воді водного об'єкта, в створі, розташованому вище за 

течією, але як можна ближче до місця скидання поверхневих стічних вод. Місце 

знаходження точки відбору проб для визначення фонової концентрації повинно 

розташовуватися на відстані, яка виключає вплив стічної води на результат 

визначення при різних гідрологічних умовах. 

Враховуючи сезонні зміни витрат і якості води водних об'єктів, за фонову 

концентрацію речовини приймається статистично обґрунтована верхня межа 
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середніх значень концентрацій цієї речовини, яка визначається за результатами 

спостережень протягом останніх 5 років для кожного виділеного гідрологічного 

сезону: 

- літньо-осінньої і зимової межені маловодних років (95% 

забезпеченості) при відповідному об’ємі стоку; 

- весняного або весняно-літнього паводку року 50% забезпеченості при 

відповідному об’ємі стоку. 

6.1.54 Якщо фонова якість водного об’єкта по яких-небудь показниках 

систематично перевищує норми якості води (що підтверджується даними 

систематичних аналітичних замірів протягом останніх 12 місяців) і обумовлена 

господарськими факторами, які не піддаються регулюванню у термін досягнення 

нормативів ГДС забруднюючих речовин (наприклад, впливом господарської 

діяльності на водозборі), то нормативи ГДС відповідних речовини 

рекомендується визначати з урахуванням не погіршення фонової якості води 

водоприймача. 

6.1.55 У випадках, коли фонова якість водного об’єкта за будь-якими 

показниками гірша за норми якості води і обумовлена природними факторами, 

нормативи ГДС відповідних речовин рекомендується визначати, виходячи з 

умови дотримання в контрольних створах (пунктах) природної фонової якості 

води, що сформувалася. Це відноситься, наприклад, до водних об’єктів з 

підвищеним вмістом у воді мінеральних солей, заліза тощо. До природних 

чинників формування якості води належать чинники, що не входять у 

господарську ланку кругообігу води, яка включає скидання зворотних вод усіх 

видів. 

Для речовин, по яких нормуються допустимі прирощення до природного 

фону (завислі речовини, мідь, фтор, алюміній тощо), нормативи ГДС 

відповідних речовин рекомендується визначати за умови дотримання цих 

прирощень до природного фону. 
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6.1.56 Кратність розбавлення поверхневих стічних вод n при скиданні у 

водні об'єкти визначається за існуючими методами, які прийняті для розрахунку 

кратності розбавлення виробничих і господарсько-побутових стічних вод, що 

відводяться у водні об'єкти. Але, з огляду на особливості формування 

поверхневих стічних вод і режим відведення, в якості розрахункових 

гідрологічних умов рекомендується приймати середні витрати води в фоновому 

створі для кожного виділеного гідрологічного сезону (весняного або весняно-

літнього паводку, літньо- осінньої або зимової  межені). 

6.1.57 Розрахунковою витратою поверхневих стічних вод Qст, м3/с, при 

визначенні кратності розбавлення поверхневих стічних вод з водою водного 

об'єкта є максимальна середньодобова (зарегульована) витрата, на пропуск якої 

розраховані очисні споруди дощової каналізації. 

6.1.58 Допустимий річний об’єм скидання забруднюючої речовини з 

дощовими і талими водами визначається за формулами: 

ГДСд=Wg··Сгдс                                                                              (6.23) 

ГДСт=Wth··Сгдс                                                                              (6.24) 

де Wg – середньорічний об’єм дощового стоку, м3; 

Wth – середньорічний об’єм  талих стічних вод, м3. 

Сгдс – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3. 

6.1.59 При відсутності даних щодо гідрологічного режиму водного об'єкта, 

фонових концентрацій або регіональних нормативів якості води рекомендується 

проведення спеціальних гідрологічних спостережень із залученням при 

необхідності  наукових і проектних організацій, які мають ліцензію на виконання 

зазначених робіт. 

Очисні споруди поверхневих стічних вод 

Загальні положення 

6.1.60 Проектування і розрахунок систем очищення поверхневих стічних 

вод слід виконувати відповідно до діючих в Україні норм і правил проектування, 
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а також положень спеціальних нормативно- методичних документів, включно з 

цим посібником. 

6.1.61 Реагенти і матеріали, які застосовуються для очищення поверхневих 

стічних вод, повинні бути рекомендовані нормативно-методичними 

документами, сертифіковані і мати документальне підтвердження щодо їх 

застосування для вказаних цілей. 

6.1.62 У разі застосування для очищення поверхневих стічних вод нових 

не регламентованих в офіційно діючих нормативно-методичних документах 

технологій, споруд, апаратів, пристроїв, а також технологічних водоочисних 

реагентів і матеріалів в проектній документації повинні бути представлені 

результати дослідно-промислових випробувань нових технологій, споруд, 

реагентів і матеріалів, дані щодо експлуатації діючих аналогів, дані 

закордонного досвіду зі створення, експлуатації та моніторингу аналогічних 

об'єктів [48], а також висновки спеціалізованих профільних експертних 

організацій. 

6.1.63 Ступінь очищення поверхневого стоку з майданчиків підприємств і 

сельбищних територій визначається умовами його приймання в системи 

водовідведення населених пунктів або умовами випуску очищених вод у водні 

об'єкти. При повторному використанні в системах виробничого водопостачання 

очищений поверхневий стік повинен відповідати технологічним вимогам, що 

пред'являються споживачами, і бути санітарно-епідеміологічно безпечним для 

використання води в системах технічного водопостачання промислових 

підприємств. 

6.1.64 При проектуванні очисних споруд необхідно виконання наступних 

технічних вимог, що забезпечують їх надійну роботу з найбільшим санітарно- 

екологічним ефектом: 

- приймання на очищення найбільш забрудненої частини поверхневого 

стоку в кількості не менше ніж 70% річного обсягу для сельбищних територій і 
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територій промислових підприємств першої групи або всього річного обсягу 

стоків для промислових підприємств другої групи; 

- забезпечення рівномірного режиму подачі стоку на очисні споруди; 

- наявності у складі очисних споруд необхідної і достатньої кількості 

технологічних стадій очищення стічних вод (в тому числі, і обробки осадів, його 

утилізації), що забезпечують умови скидання цих вод у водні об'єкти або 

використання їх в системах виробничого водопостачання; 

- забезпечення виконання нормативних вимог стандартної експлуатації 

очисних споруд; 

- організацію системи автоматичного контролю і управління 

технологічними процесами. 

Вибір типу очисних споруд за принципом регулювання витрати стічних 

вод 

6.1.65 Однією з основних умов ефективної роботи очисних споруд є 

рівномірна подача стічних вод на очищення. У зв'язку з цим до складу споруд 

станцій очищення поверхневого стоку, в якості обов'язкового елемента  слід 

включати споруди для регулювання витрати стічних вод та для  усереднення їх 

складу. 

6.1.66 В залежності  від принципу регулювання стічних вод, що подаються 

на очищення, очисні споруди поділяються на два типи: 

- накопичувальні, з регулюванням стоку за об’ємом; 

- проточні, з регулюванням стоку за витратою. 

6.1.67 При проектуванні систем відведення і очищення поверхневих 

стічних вод рекомендується використовувати очисні споруди накопичувального 

типу, які найбільш повно відповідають технічним вимогам, положенням , діючих 

в Україні норм і правил проектування і умовам відведення очищених стічних вод 

в водні об'єкти або використання їх в системах виробничого водопостачання. 

6.1.68 При проектуванні очисних споруд накопичувального типу 

регулювання  витрати і усереднення складу стічних вод, що подаються на 
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очищення, здійснюється в акумулюючих резервуарах. Схема і гідрограф 

гідравлічного режиму роботи очисних споруд накопичувального типу 

представлена на рисунку 6.3.  

 

 

 

 

 

Рис. 6.3 − Схема та гідрограф гідравлічного режиму роботи очисних 

споруд накопичувального типу 

Q – витрата дощових вод у розрахунковому створі колектора, що підводить 

T – час від початку дощу 

Qoc – проектна продуктивність споруд глибокого очищення 
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Принцип роботи акумулюючих резервуарів полягає в прийманні всього 

об’єму дощових вод, що надходять від початку стоку до моменту накопичення 

його розрахункового об’єму, що визначається за формулою (6.8). 

Подача стічних вод з акумулюючих резервуарів на глибоке очищення 

проводиться рівномірно з постійною витратою Qoc, яка визначається згідно з 

формулою 6.14. 

6.1.69 Для сельбищних територій і територій промислових підприємств 

першої групи в очисних спорудах накопичувального типу забезпечується 

приймання в акумулюючий резервуар і наступне відведення на глибоке 

очищення всього об’єму поверхневих стічних вод від часто повторюваних 

малоінтенсивних дощів, а також найбільш забрудненої частини стоку від 

високоінтенсивних (зливових) дощів. При цьому у водний об'єкт без очищення 

скидається найменш забруднена умовно чиста частина стоку, що формується на 

останній фазі високоінтенсивних (зливових) дощів. 

Розподіл стоку на забруднену і умовно чисту частини здійснюється в 

розподільній камері, яка влаштовується у вхідній частині акумулюючого 

резервуара або на самопливному трубопроводі безпосередньо перед 

акумулюючим резервуаром. 

6.1.70 При відведенні на очищення поверхневого стоку з територій 

промислових підприємств другої групи попередній розподіл стоку не 

допускається, оскільки необхідно очищати весь об’єм  стоку. В цьому випадку 

на очисних спорудах накопичувального типу слід передбачити влаштування 

акумулюючих  резервуарів, які розраховуються на приймання стоку від дощу з 

максимальним за рік добовим шаром опадів розрахункової забезпеченості, 

прийнятому при гідравлічному розрахунку дощової каналізації цього 

підприємства, але не менш ніж 63% -ної, що відповідає періоду одноразового 

перевищення розрахункової інтенсивності Р не менше 1 року. В окремих 

випадках, на підприємствах першої і другої групи з водоємкими виробництвами 

і системами оборотного водопостачання (заводи чорної і кольорової металургії, 
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фабрики збагачення руд і вугілля, підприємства теплоенергетичної 

промисловості, нафтопромисли, нафтохімічні підприємства, нафто і 

газопереробні заводи, підприємства азотної промисловості і продуктів 

органічного і хлорорганічного синтезу, підприємства з виробництва мінеральних 

добрив, заводи з виробництва хімічних волокон, лісохімічні виробництва, 

підприємства целюлозно-паперової промисловості, автозаводи тощо) 

акумулюючі резервуари  розраховуються на приймання стоків протягом 

розрахункового періоду часу (місяця, сезону, року) для наступного 

максимального використання очищених стічних вод в системі водного 

господарства підприємства. 

6.1.71 При проектуванні очисних  споруд проточного типу для сельбищних 

територій і промислових підприємств першої групи регулювання витрати 

стічних вод, що відводяться на очищення, здійснюється через розподільну 

камеру (зливоспуск), яка розміщується на підвідному колекторі. 

Схема і гідрограф гідравлічного режиму роботи очисних споруд 

проточного типу показані на рисунку 6.4. 

На очищення відводяться стічні води з перемінною величиною витрати (від 

0 до величини Q1 від усіх дощів з періодом одноразового перевищення інтенсив-

ності дощу Р ≤0,05-0,2 року, а також частина стоку з перемінною величиною 

витрати (від 0 до величини Qoc, що визначається згідно з формулами 6.16, 6.17 

цього посібника) від дощів з періодом одноразового перевищення інтенсивності 

дощу Р> 0,05-0,2 року. При цьому в водний об'єкт без очищення буде скидатися 

частина стоку від інтенсивних зливових дощів з найбільшими витратами і, як 

правило, найбільшою концентрацією забруднюючих речовин [13]. 
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Рисунок 6.4 − Схема і гідрограф гідравлічного режиму роботи очисних 

споруд проточного типу 

Q - витрата дощових вод в розрахунковому створі підвідного колектора; 

Т - час від початку дощу; 

Qoc - проектна продуктивність споруд глибокого очищення. 

6.1.72 Використання очисних споруд проточного типу може допускатися 

в окремих випадках (наприклад, при очищенні поверхневих стоків з паркових і 

садових територій, рекреаційних зон тощо, а також при відведенні локально 
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очищених стоків в міську мережу дощовою каналізації за наявності 

централізованих очисних споруд або в мережу господарсько-побутової 

каналізації напівроздільної системи) при відповідному технічному 

обґрунтуванні доцільності застосування з урахуванням їх конструктивних і 

технологічних особливостей, а саме: 

- нерівномірної подачі стоку на очищення, що негативно впливає на 

ефективність і надійність їх роботи; 

- скидання без очищення частини стоку, яка містить, як правило, 

максимальні концентрації забруднюючих речовин [13], що знижує бар'єрну 

(захисну ) функцію і санітарно-екологічну ефективність очисних споруд; 

- значних технічних та організаційних складностей у виконанні штатних 

технологічних  процесів при експлуатації очисних споруд (наприклад, 

промивання фільтрів); 

Розрахункова продуктивність споруд глибокого очищення проточного 

типу, як правило, в 20-100 разів перевищує аналогічну величину для споруд 

накопичувального типу, що суттєво погіршує техніко-економічні показники 

очисної споруди. 

6.1.73 Застосування очисних споруд проточного типу для територій 

промислових підприємств другої групи не допускається. 

Основні технологічні принципи 

6.1.74 Схема очисних споруд поверхневих стічних вод повинна 

розроблятися з урахуванням якісної і кількісної характеристик стоку, що 

надходить на очищення, фазово- дисперсного стану домішок, необхідного 

ступеня очищення і прийнятої схеми відведення і регулювання. 

6.1.75 Поверхневі стічні води містять забруднюючі компоненти 

природного і техногенного походження в різному фазово-дисперсному стані, 

тому для забезпечення необхідної ефективності очищення необхідно 

застосовувати багатоступінчасті схеми очищення, що включають в себе різні 

методи їх виділення і (або) деструкції. 
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6.1.76 Системи очищення поверхневих стічних вод з сельбищних 

територій і територій підприємств першої групи, як правило, повинні включати 

виконання наступних послідовних технологічних стадій: 

- попереднє очищення стоку від крупних механічних домішок і сміття методами 

проціджування через  сміттєприймальні корзини, ручні і механізовані решітки, 

проціджувачі; 

- розподіл потоку стічних вод на забруднену і умовно чисту частини; 

- очищення стоку від крупних  мінеральних домішок (піскоуловлювання) в 

проточних пісколовках різного типу або у вхідній секції акумулюючого 

резервуара; акумулювання та усереднення стоку, при цьому для очисних споруд 

невеликої продуктивності та/або з відносно малозабруднених територій 

допускається суміщення стадій акумулювання і попереднього очищення від 

механічних домішок і нафтопродуктів методом статичного відстоювання в 

акумулюючому резервуарі; 

- виділення основної маси органічних і мінеральних забруднень методами 

відстоювання, флотації або контактної фільтрації з попередньою реагентною 

обробкою стічних вод; 

- доочищення від залишкових механічних домішок зі сорбованими на них 

нафтопродуктами і органічними речовинами методом механічного фільтрування 

на зернистих загрузках із забезпеченням стандартних процедур промивання 

фільтруючого завантаження; 

- сорбційне доочищення стоків від залишкових розчинених нафтопродуктів 

та інших органічних речовин; 

- глибоке очищення (доочищення) від органічних і азотних забруднень, 

розчинених нафтопродуктів, важких металів природним методом очищення 

стічних вод – методом фіторемедіації на спорудах: біоплато, БІС, гідроботанічні 

майданчики, біологічні ставки і канали з ВВР; 

- знезараження очищених стоків при їх відведенні у водні об'єкти або при 

повторному використанні на потреби технічного водопостачання. 
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В технологічних схемах очищення поверхневого стоку на спорудах будь-

якої продуктивності необхідно передбачати технічні рішення з організації 

видалення осадів і спливаючих речовин. Осади очисних споруд дощової 

каналізації відносяться, як правило, до 3 і 4 класів небезпеки і передаються в 

спеціалізовані організації на утилізацію або для розміщення на полігонах 

промислових відходів. 

На очисних спорудах великої продуктивності необхідно передбачати 

систему зневоднення осаду (а в окремих випадках його знешкодження, у тому 

числі, за мікробіологічними показниками). Можливим напрямком утилізації 

зневодненого осаду є його  використання для планувальних робіт або в якості 

рекультиванта  чи ізолюючого ґрунта, у виробництві будівельних матеріалів. 

Принципові базові блок-схеми організації очищення поверхневих стічних 

вод з сельбищних територій і територій підприємств першої групи показані на 

рисунку 6.5. 

6.1.77 У схемах очищення поверхневого стоку з територій підприємств 

другої групи крім споруд, що забезпечують видалення пріоритетних 

забруднюючих речовин, на завершальній стадії очищення слід передбачати 

вузли для видалення специфічних речовин (біогенних елементів, СПАР, 

фторидів), в тому числі, з токсичними властивостями (фенолів, формальдегіда, 

іонів важких металів) і інших органічних і мінеральних домішок. 

У якості вузлів доочищення поверхневого стоку від фенолів, СПАР, 

формальдегіду та інших органічних речовин можуть бути застосовані установки 

озонування, сорбції, біоокислення в поєднанні з сорбцією (біосорбції). При 

необхідності глибокого видалення з поверхневого стоку іонів важких металів, 

амонійного азоту, інших мінеральних розчинених речовин можуть бути 

використані іонообмінні установки із застосуванням синтетичних іонообмінних 

смол або природних іонообмінних матеріалів, установки зворотного осмосу. 
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Схема 1 - з попереднім освітленням стоку в акумулюючому резервуарі. 

 
 
Схема 2 - з осадженням важких механічних домішок (піску) в акумулюючому резервуарі 

 
Схема 3 - з осадженням важких механічних домішок (піску) перед розподілом та акумулюванням стоку. 

 
Схема 4 - з попереднім освітленням стоку в акумулючому резервуарі і глибоким очищенням методом фіторемедіації 
Рисунок 6.5 − Принципові базові блок-схеми організації очищення поверхневих стічних вод  
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При цьому слід передбачати технічні заходи для зниження обсягів рідких 

відходів, що утворюються (елюатів від іонообмінних установок, концентратів 

від установок зворотного осмоса). 

6.1.78 Зважаючи на періодичний характер роботи очисних споруд 

рекомендується застосування автоматизованих систем контролю та управління 

основними технологічними процесами, що дозволяють виключити або 

мінімізувати постійну присутність обслуговуючого персоналу. 

Очищення поверхневого стоку від крупних механічних домішок і сміття 

6.1.79 Очищення поверхневого стоку від крупних механічних домішок і 

сміття слід здійснювати: 

- перед спорудами для акумулювання поверхневого стоку (на очисних 

спорудах накопичувального типу); 

- перед розподільними камерами стоку за витратою (на очисних спорудах  

проточного типу). 

6.1.80 Для очисних споруд невеликої продуктивності з відносно 

малозабруднених територій допускається застосування сміттєзбірних корзин з 

ручним періодичним вивантаженням затриманого сміття. Сміттєзбірні корзини 

слід встановлювати: 

- на вході в акумулюючий резервуар перед роздільною камерою стоку за 

об'ємом (на очисних спорудах накопичувального типу); 

-у спеціальних колодязях на підвідному колекторі перед розподільною 

камерою стоку за витратою (на очисних спорудах проточного типу). 

Ширина прозорів у сміттєзбиральних корзинах не повинна перевищувати 

10 мм. При розміщенні сміттєзбірної корзини  в акумулюючому резервуарі 

(схеми 1,2 і 4 рисунку 6.5) необхідно передбачати отвір в перекритті резервуара 

для періодичного підняття кошика і видалення сміття. 

6.1.81 Решітки каналізаційного типу слід передбачати для очисних споруд 

середньої і великої продуктивності. Для територій з високим рівнем 

благоустрою водозбору і площею басейну стоку до 100 га допускається 
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застосування решіток з ручним очищенням; при площі стоку понад 100 га 

рекомендуються решітки з механізованою системою очищення і ущільнення 

(пресування) затриманого сміття. 

Рекомендується використовувати решітки з прозорами не більше 10 мм. 

Число робочих одиниць обладнання слід визначати виходячи з витрат стічних 

вод і згідно з  паспортними даними обладнання (не менше двох робочих). При 

кількості робочого обладнання до трьох рекомендується одну одиницю 

резервного. 

6.1.82 Проектування і розрахунок решіток каналізаційного типу слід 

виконувати згідно з вказівками діючих ДБН. 

Гідравлічна продуктивність очисного обладнання приймається рівною 

величині розрахункової витрати незарегульованого стоку у підвідному колекторі 

на вході в очисні споруди. 

 

Розподіл і регулювання стоку на очисних спорудах 

6.1.83 На очисних спорудах поверхневих стічних вод з сельбищних 

територій і промислових підприємств першої групи розподіл стоку на 

забруднену і умовно чисту частини здійснюється: 

- на очисних спорудах накопичувального типу - в розподільній камері, що 

розміщується у вхідній частині акумулюючого резервуара або на підвідному 

самопливному колекторі безпосередньо перед резервуаром; 

- на очисних спорудах проточного типу - в розподільній камері 

водозливного типу, розміщеній на підвідному самопливному колекторі. 

Розподільні камери рекомендується виконувати у вигляді гідрозатворів з 

метою запобігання можливого потрапляння плаваючих забруднень (в тому 

числі, нафтопродуктів) в водний об'єкт без очищення. 

Розрахунок розподільних камер водозливного  типу слід виконувати за 

вказівками довідника [55]. 
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6.1.84 Очищення поверхневого стоку від крупних мінеральних домішок 

(піску) гідравлічною крупністю більше ніж 15 мм/с, вміст яких у дощовому стоці 

коливається в межах 10-15%, а у талому - до 20% від маси завислих речовин, слід 

здійснювати: 

- в проточних пісколовках очисних споруд накопичувального та 

проточного типу або - в акумулюючому резервуарі очисних споруд 

накопичувального типу. 

6.1.85 Розрахунок піскоуловлювачів слід виконувати згідно з вказівками 

ДБН [56]. Кількість пісколовок або їх окремих секцій повинна бути не менше 

двох (обидві робочі). 

Гідравлічна продуктивність пісколовок проточного типу приймається: 

- в очисних спорудах накопичувального типу -рівною величині 

розрахункової витрати незарегульованого стоку у підвідному колекторі; 

- в очисних спорудах проточного типу - рівною величині розрахункової 

витрати зарегульованого стоку у підвідному колекторі після розподільної 

камери. 

6.1.86 Для розрахунку об’єму  піскових бункерів пісколовок параметри 

піскової пульпи можна приймати: вологість до 70%, питома вага 1,2-1,5 т/м3, 

вміст нафтопродуктів не більше ніж 2% в розрахунку на суху речовину. 

6.1.87 В очисних спорудах великої продуктивності рекомендується 

використовувати пісколовки з вбудованими вузлами відмивання та зневоднення 

уловлюваного піску. Для попередніх розрахунків параметри зневодненої 

піскової пульпи можна орієнтовно приймати: вологість не більше ніж 40%, 

питома вага 1,4-1,5 т/м3, вміст нафтопродуктів не більше ніж 0,5% в розрахунку 

на суху речовину (слід уточнювати за даними науково-дослідних організацій і 

постачальників обладнання). 
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Акумулювання і попереднє освітлення стоку методом статичного 

відстоювання 

6.1.88 В очисних спорудах накопичувального типу регулювання витрати і 

усереднення складу стічних вод, що подаються на глибоке очищення, 

здійснюється в акумулюючих резервуарах. Для систем очищення поверхневих 

стоків невеликої продуктивності і/або з відносно малозабруднених територій 

допускається суміщення стадій акумулювання і попереднього очищення 

(освітлення) стоків від механічних домішок і нафтопродуктів методом 

статичного відстоювання. 

Акумулюючі резервуари слід виконувати, як правило, із монолітного 

залізобетону. Для очисних систем малої продуктивності допускається 

застосування ємкостей із композитних полімерних матеріалів серійного 

виробництва. 

Вибір конструкції (в тому числі, кількості секцій) акумулюючого 

резервуара слід виконувати з урахуванням його призначення і об’єму.  

6.1.89 При використанні акумулюючого резервуара для регулювання 

витрати стічних вод, що відводяться на глибоке очищення, штатний режим 

роботи очисних споруд передбачає повне спорожнення (осушення) резервуара в 

кінці кожного із періодів переробки стоку від розрахункового дощу або талого 

стоку. 

В цьому випадку днище резервуара може виконуватися плоским з ухилом 

до водозабірного приямку не менше 0,05. Для запобігання відстоювання стічних 

вод слід передбачати спеціальні заходи - гідравлічне або пневматичне 

складування. 

При відсутності у схемі очисних споруд спеціальних проточних пісколовок 

осаджування піску проводиться в акумулюючому резервуарі. Періодчне 

очищення днища резервуара від крупних мінеральних домішок (піску) слід 

проводити у бездощовий період за відсутності надходження поверхневого стоку 

не менше 1-2 рази на рік із застосуванням засобів механізації (у тому числі, 
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малогабаритної прибиральної техніки), для чого в резервуарі влаштовується 

відповідний пандус або отвір в перекритті, а також майданчики 

перевантажування. 

Параметри піскової пульпи, що залишається на дні акумулюючого 

резервуара, для попередніх розрахунків об’єму осадової піскозбірної частини 

можна приймати: вологість 55-65%, питома вага 1,3-1,5 т/м3, вміст 

нафтопродуктів не більше 2% в розрахунку на суху речовину (слід уточнювати 

за даними науково-дослідних організацій). 

6.1.90 При використанні акумулюючого резервуара не тільки для 

регулювання витрати стічних вод, а й для їх попереднього освітлення методом 

статичного безреагентного відстоювання штатний режим роботи очисних 

споруд передбачає часткове спорожнення резервуара в кінці періоду переробки 

стоку від розрахункового дощу або талого стоку. При цьому в акумулюючому 

резервуарі рекомендується підтримувати в суху погоду постійний рівень 

заповнення глибиною 0,8-1.0 м (придонний шар осаду і буферний шар освітленої 

води) та передбачити можливість періодичного повного спорожнення для 

очищення від осаду, а також можливість аварійного скиду води при опадах 

рідкої повторюваності. 

У резервуарах слід передбачати технічні рішення для періодичного збору і 

видалення механічних домішок, що осідають, та спливаючих речовин. Для збору 

і видалення спливаючих нафтопродуктів можуть бути використані сучасні 

нафтозбірні пристрої (скімери), які забезпечують ефективну експлуатацію в 

умовах значного коливання рівня заповнення акумулюючого резервуара. 

У акумулюючих резервуарах невеликого об’єму доцільно виконувати 

днище у вигляді ряду пірамідальних мулових приямків з уклоном стінок не 

менше 45°. 

У резервуарах значного об’єму  мулові приямки слід влаштовувати у 

вигляді заглиблених відносно днища поперечних або поздовжніх лотків з 

уклоном стінок не менше 450 і уклоном днища резервуара до лотків не менше 
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0,05. При значній довжині вказані лотки також можуть включати в себе 

додаткові заглиблені приямки з уклоном стінок не менше 450 і уклоном дна 

лотків до цих приямків не менше 0,05. Для видалення осаду з площі днища в 

лотки і приямки може бути використаний гідрозмив. Сумарний об’єм  приямків 

визначається виходячи з можливого об’єму накопичення  осаду при прийнятій 

періодичності його видалення. 

Висота зони  відстоювання в резервуарах приймається в межах 2-4 м, висота 

борта резервуара над максимальним рівнем води не менш ніж 0,3 м, висота 

захисної зони над максимальним рівнем осаду (буферний шар) не менш ніж 0,3- 

0,5 м.  

Акумулюючі резервуари рекомендується проектувати прямокутними в 

плані і розділеними на 2-4 секції. Корисний об’єм секції слід розраховувати на 

приймання стоку від шару дощових опадів величиною 2,5-5,0 мм. 

Конструкція розподільної камери повинна забезпечувати послідовне 

заповнення вільних секцій і відведення стоку, що надходить після заповнення 

усіх секцій , у скидний колектор. 

На впускних пристроях секцій слід передбачити установку щитових 

затворів для відключення секцій на відстоювання води, видалення осаду або 

ремонт. 

Конструкція випускних пристроїв не повинна допускати потрапляння у 

трубопровід відведення освітленої води плаваючих нафтопродуктів 

Ефективність зниження концентрації завислих речовин і нафтопродуктів 

при тривалості відстоювання поверхневого стоку в акумулюючому резервуарі 1-

3 доби може складати до 80-90 %, розчинних органічних речовин за БСК20- 60-

80%, ХСК- 80-90 %. Через значний вміст у поверхневому стоці 

дрібнодисперсних домішок гідравлічною крупністю менше 0,2 мм/с залишкова 

концентрація завислих речовин у відстояній воді може становити 50-200 мг/дм3, 

нафтопродуктів – 2- 10 мг/дм3 з сельбищних територій і до 10-50 мг/дм3 з 

майданчиків підприємств. При цьому залишковий вміст розчинних органічних 
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речовин у перерахунку на ХСК та БСК може складати 50-100 і 20-30 мг/дм3 

відповідно. 

Для попередніх розрахунків об’єму осадової частини акумулюючих 

резервуарів параметри осаду на дні акумулюючого резервуара (суміш піску, 

середньо і тонкодисперсної суспензії) до моменту його очищення орієнтовно 

слід приймати: вологість, як правило, від 98 до 99,5% (з урахуванням буферного 

шару), питома вага 1,05-1,15 т/м3, вміст нафтопродуктів 3 -5% в розрахунку на 

суху речовину (слід уточнювати за даними науково-дослідних організацій). 

Видалення з акумулюючого резервуара осаду (з буферним шаром води) 

здійснюється періодично (1 раз в 3-6 місяців) стандартною асенізаційною 

установкою на базі вантажного автомобіля. 

6.1.91 Корисний (робочий) об’єм акумулюючого резервуара, для 

регулювання дощового стоку і подальшого відведення його на споруди 

глибокого очищення повинен бути не менше об’єму дощового стоку від 

розрахункового дощу Wосд, визначеного за формулою 6.8 цього посібника. При 

цьому необхідно виконувати перевірочний розрахунок на приймання в 

акумулюючий резервуар добового об’єму талого стоку, визначеного відповідно 

за формулою 6.10 цього посібника і для проектування приймати найбільшу з 

отриманих величин. При проектуванні акумулюючих резервуарів слід 

враховувати необхідність створення додаткового резерву об’єму акумулюючого 

резервуара для накопичення і тимчасового зберігання осаду, що виділяється зі 

стічних вод. 

Повний гідравлічний об’єм акумулюючого резервуара необхідно 

збільшувати: 

- на 5-10% для акумулюючого резервуара, що використовується переважно 

для регулювання витрати стічних вод; 

- на 35-45% для акумулюючого резервуара, що використовується також 

для попереднього освітлення стічних вод. 

Реагентна обробка поверхневого стоку 
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6.1.92 У зв'язку з тим, що значна частина забруднень поверхневого стоку 

присутня  в тонкодисперсному, емульгованому, колоїдному і розчиненому стані 

при підготовці стоку до глибокого очищення рекомендується застосовувати його 

реагентну обробку з використанням коагулянтів і флокулянтів. 

В якості реагентів рекомендується використовувати мінеральні коагулянти 

на основі солей алюмінію або заліза спільно зі слабокатіонними, 

слабоаніонними, неіонними високомолекулярними флокулянтами.  

Вибір реагентів та їх доз для кожного конкретного об’єкта визначається 

експериментально або приймається за даними науково-дослідних організацій. 

6.1.93 Обробку стічних вод реагентами слід, як правило, проводити в 

камерах змішування і камерах утворення пластівців (флокуляції), які оснащені 

електромеханічними перемішуючими пристроями. При цьому слід підтримувати 

необхідний гідродинамічний режим реагентної обробки стоків (інтенсивність і 

тривалість перемішування), який приймається на підставі пробного 

коагулювання або за даними науково-дослідних організацій. 

6.1.94 В окремих випадках при реагентній обробці стічних вод перед 

стадією напірної контактної фільтрації допускається проведення процесу 

обробки коагулянтами і/або флокулянтами на спеціальній ділянці трубопровода 

- статичному флокуляторі трубного типу. При цьому слід забезпечувати 

необхідний інтервал часу між точками впуску коагулянта і флокулянта і загальну 

тривалість контакту стічної води з реагентами. 

Очищення поверхневого стоку реагентним відстоюванням 

6.1.95 Виділення основної маси органічних і мінеральних забруднень із 

оброблених водоочисними реагентами поверхневих стічних вод  в залежності від 

продуктивності очисних споруд може здійснюватися у відстійниках різного 

типу: горизонтальних, вертикальних, радіальних, об'ємно-тонкошарових. 

6.1.96 Найбільш ефективними конструкціями є об'ємно-тонкошарові 

відстійники комбінованого типу, які мають, як правило, в одній споруді секції 

безреагентного відстоювання, камери змішування і камери утворення пластівців, 
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секції об'ємного і тонкошарового реагентного відстоювання, бункери для 

накопичення осаду. У таких спорудах забезпечується найбільш сприятливий 

гідродинамічний режим течії потоку  стічних вод, що дозволяє досягти 

максимальної ефективності їх очищення. 

Для видалення спливших нафтопродуктів у відстійниках можуть бути 

використані нафтозбиральні скімери. При їх застосуванні вміст води в уловлених 

нафтопродуктах може складати від 5 до10%. 

6.1.97 При проектуванні відстійників розрахункову гідравлічну крупність 

сфлокульованих забруднень в поверхневому стоці рекомендується приймати в 

межах 0,25-0,4 мм/с або визначати експериментально. Розрахунок відстійників 

слід здійснювати за вказівками ДБН і довідкової літератури [48] – [56]. 

Залишкова концентрація забруднень у поверхневих стічних водах з 

сельбищних територій і територій підприємств першої групи після реагентного 

відстоювання для попередніх розрахунків може бути прийнята: завислих 

речовин 15-20 мг/дм3, нафтопродуктів – 0,3-0,5 мг/дм3, величин ХСК і БСК20 - 

40-80 і 12,5-20 мг/дм3відповідно. Параметри осаду у відстійниках залежать від 

складу стічних вод, що очищаються, конструкції відстійників, об’єму бункерів 

накопичення осаду, способу і періодичності видалення осаду і їх слід приймати 

на підставі технологічних експериментів, а також за даними науково-дослідних 

організацій і розробників обладнання. 

Для поверхневих стічних вод з території підприємств другої групи 

ефективність реагентного відстоювання і параметри осадів, що утворюються,  

слід визначати на підставі тихнологічних експериментів і випробувань. 

Біологічне очищення 

6.1.98 Біологічне очищення доцільно застосовувати для видалення з 

поверхневого стоку розчинних органічних сполук, які характеризуються 

показниками ХСК і БСК, а також для зниження вмісту СПАР і інших 

специфічних забруднюючих компонентів техногенного походження (фенолів, 
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формальдегіду, етиленгліколю тощо), сполук азоту (амонійного, нітратного) і 

фосфору. 

6.1.99 У технологічній схемі очисних споруд поверхневого стоку стадія 

біологічного очищення застосовується після механічного очищення. Вміст 

завислих речовин при цьому не повинен перевищувати 25-50 мг/дм3, 

нафтопродуктів 5 мг/дм3, інших специфічних забруднень - в концентраціях, що 

не перевищують максимально допустимі для біологічного очищення. 

6.1.100 Застосування завантажувальних матеріалів на стадії біологічного 

очищення поверхневих стічних вод рекомендується для підвищення 

продуктивності очисних споруд при обробці слабоконцентрованих дощових вод 

при БСКповн менше ніж 50 мг/дм3 і за наявності у воді важкоокилюваних 

органічних сполук, що характеризуються низьким приростом активного мулу. 

6.1.101 У разі присутності в поверхневих стічних водах 

важкоокислюваних органічних забруднень (СПАР, нафтопродукти тощо) в 

якості завантажувального матеріалу рекомендується використовувати 

активоване вугілля (гранульоване фракцією 1-3 мм або порошкоподібне). 

Поєднання біологічних і сорбційних процесів в одній споруді забезпечує якість 

очищених стічних вод, що відповідає вимогам на скидання у водні об’єкти, які 

використовуються в рибогосподарських цілях. Об'єднання зазначених процесів 

при їх синергічній взаємодії дозволяє максимально використовувати позитивні 

якості кожного. 

6.1.102 Суміщення біологічних і сорбційних процесів із застосуванням 

подрібнених цеолітів (фракцією 1-3 мм) дозволяє інтенсифікувати процес 

нітрифікації і забезпечити глибоке видалення амонійного азоту з поверхневого 

стоку до вимог на скид у водні об’єкти, вода яких використовується для 

рибогосподарських потреб. 

6.1.103 Використання активованого вугілля і цеолітів на стадії 

біологічного очищення або доочищення не вимагає їх заміни завдяки 

безперервній біологічній регенерації сорбенту. При цьому процеси нітрифікації 
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і окислення органічних забруднень в спорудах з прикріпленим біоценозом 

протікають досить ефективно і при низьких температурах (до 3-5°С). 

6.1.104 Для збільшення окислювальної потужності і скорочення об’ємів  

споруд біологічного очищення можливе, при відповідному обґрунтуванні, 

застосування технології мембранного біореактора (МБР), що поєднує (як 

правило, в одній споруді) процеси біологічного очищення та мембранного 

відокремлення муло-водяної суміші. 

Очищення  поверхневих стічних і дренажних вод з використанням 

технології фіторемедіації 

6.1.105 Для глибокого очищення (або доочищення) поверхневих стічних 

вод можуть бути використані природні методи очищення стічних вод (метод 

фіторемедіації) із застосуванням біоінженерних споруд (БІС), біологічних 

ставків з ВВР, біологічних плато, гідроботанічних майданчиків, а також 

спеціальні споруди з мікрофлорою, закріпленої на різних рухливих або 

стаціонарних носіях (активних або інертних). Загальним для цих споруд є 

наявність біогеоценозу вищих водних рослин, який безпосередньо або 

опосередковано впливає на формування біологічної складової процесів 

трансформації якості води (її очищення) і на інженерні характеристики споруд 

(окремі елементи конструкції, її експлуатаційні параметри тощо). 

6.1.106  Глибоке очищення або доочищення поверхневих стічних вод з  

використанням технологій фіторемедіації доцільно застовувати для: 

- зниження вмісту сполук азоту і фосфору, які сприяють розвитку процесу 

евтрофування водних об’єктів; 

- очищення від нафтопродуктів, фенолів, важких металів (залізо, цинк, 

марганець, мідь, хром тощо); 

- -видалення розчинних речовин органічного походження, що 

характеризуються показниками БСК і ХСК і завислих речовин; 

- покращення санітарно-гігієнічного і екологічного стану водних об’єктів 

та запобігання бактеріальному забрудненню водних об’єктів. Досвід 
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експлуатації діючих очисних споруд з доочищенням поверхневих стічних вод в 

інженерних спорудах з ВВР як у країнах ЄС так і в Україні показує, що процеси 

знезараження, які проходять у біоценозі ВВР, знешкоджують хвороботворні 

мікроорганізми і вода на виході із цих споруд не є джерелом поширення 

інфекцій. 

6.1.107 Вибір типу споруд фіторемедіації для глибокого очищення 

поверхневих стічних і дренажних вод, визначення їх кількості слід приймати на 

основі комплексних гідрогеологічних вишукувань, наукового обґрунтування 

доцільності та можливості застосування фітотехнологій для очищення цих вод і 

техніко-економічних розрахунків з урахуванням вимог до якості очищеної води. 

6.1.108 В технологічній схемі очисних споруд поверхневих стічних вод 

доочищення поверхневого стоку застосовується після споруд механічного 

(попереднього освітлення стоку методом відстоювання) або біологічного 

методів очищення. При цьому вміст завислих речовин, нафтопродуктів та інших 

специфічних речовин не повинен перевищувати максимально допустимі 

концентрації, прийняті для очищення на спорудах  фіторемедіації. 

6.1.109 Для глибокого очищення проверхневих стічних вод можуть бути 

застосовані споруди фіторемедіації як 1 так і  2 підкласів: 

1 підклас – споруди, у яких біологічне очищення води відбувається за 

рахунок сумарного впливу процесів, що протікають в самій водоймі і 

формуються насамперед під впливом біоценозів макрофітів. Це ботанічні 

майданчики, біологічні ставки з заростями ВВР, канали з ВВР, біоплато тощо. 

Процес очищення стічної води в основному протікає завдяки транзитному 

проходженню потоку води, що очищується, через наземну частину ВВР. Для 

росту та розвитку ВВР, оптимального функціонування їх в процесі очищення 

стічної води, необхідно підтримання відповідних глибин у періоди формування 

заростей та в процесі експлуатації споруд. Швидкість течії води, що очищується, 

від 0,05 до 0,2 м/с. 
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За умови, що площа водозбірного басейну дощового колектору перевищує 

100 га і рельєфні умови дозволяють послідовно розміщувати 2–3 ставки-

відстійники, останній з них може бути використаний як біологічний ставок з 

ВВР. 

2 підклас – біоінженерні споруди, що поєднують у собі елементи споруд 

очищення води у водній товщі споруд із заростями ВВР і грунтового очищення 

в прикореневій зоні товщі фільтруючих ґрунтів і власне у ґрунтах (при 

фільтрації).  

Споруди фіторемедіації 2 підкласу - біоінженерні споруди являють собою 

басейн або канал, що містить фільтруюче середовище (пісок, щебінь, гравій), у 

товщі якого формуються зарості вищих водних рослин (рис.4.1, 4.2). Ці види 

споруд забезпечують рух потоку води у горизонтальній площині через зарості 

макрофітів і у вертикальній – через прикореневий шар ґрунтів, насичений 

мікрофлорою та альгофлорою. Вищі водні рослини займають 100% акваторії 

споруд. Товщина шару фільтруючої засипки з мікроорганізмами від 0,6 до 1,0 м, 

шару води у споруді від 0,2 до 1,5 м.  

Вміст завислих речовин у поверхневих стічних водах, що надходять на 

глибоке очищення (доочищення) у цих спорудах, не повинен бути більше ніж 

500 мг/дм3;органічних речовин за БСК, ХСК до 400 мг/дм3; сполук азоту до 100 

мг/дм3; фосфору до 15 мг/дм3. 

Споруди є простими в експлуатації, не особливо чутливими до змін витрат 

води і концентрації забруднень. 

6.1.110 Робочий об’єм споруд фіторемедіації (БІС) слід розраховувати на 

час контакту з ВВР або на час перебування у споруді розрахункового добового 

об’єму стічних вод, які очищаються у біогеоценозі цих споруд. 

В залежності від вихідних концентрацій нормованих інгредієнтів, 

зовнішніх чинників (температури повітря, величини атмосферних опадів, 

випаровування) і режиму експлуатації, час контакту стічної води з 

біогеоценозом (Тк), при якому досягається максимальна ефективність очищення 
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для окремих сполук, сягає до 6 діб і залежить від складу стічних вод, що 

надходять на ці споруди, вимог до ступеня їх очищення з урахуванням 

можливого використання очищених стічних вод для виробничих потреб або 

скидання їх у водні об’єкти. На рис. 6.6 наведено ефективність очищення стічних 

вод від забруднень в залежності від часу контакту (Тк, діб). 

 

а 

 

Рис.6.6 − Ефективність роботи (∆С, %) БІС в залежності від часу контакту (Тк, 

діб):  

а – межі застосування графіку:  

1 – азот нітратний – 10-200 мг/дм3; 

2 – азот амонійний – 1-100 мг/дм3; 

3 – органічні речовини (за ХСК) – 50-400 мг/дм3; 

4 – сульфати – 500-3000 мг/дм3; 

5, 6, 7 – натрій, магній, кальцій – фони відповідно до 500 мг/дм3. 

б – з літературних даних:  

1 – нафтопродукти; 2 - пестициди 
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6.1.111 Ефективність очищення поверхневих стічних та дренажних вод 

спорудах фіторемедіації становить: іони амонію і нітрат-іони 60–90%; сполуки 

фосфору–28–60%; роданіди, ціаніди, іони металів–20–35 %, завислі речовини 

–96–98%; сульфат-іони–25–30%; іони натрію, кальцію, магнію–10–15%; 

нафтопродукти–20–90%; феноли–95%, бактерії E-Coli, мікроводорості–96–

98%; органічні сполуки за БСК та ХСК – 65–90%; яйця гельмінтів – 96–100%. 

Контроль за відведенням поверхневих стічних вод з територій населених 

пунктів і підприємств виконується згідно з ДСТУ 3013-95. 

6.1.112 Споруди фіторемедіації можуть працювати у суттєво 

нерівномірному режимі. Витрати поверхневих стічних вод, що подаються на ці 

очисні споруди, можуть досягати декількох кубічних метрів за секунду. При 

відсутності опадів у суху погоду рекомендується підтримувати в них невеликий 

постійний рівень заповнення та передбачити можливість аварійного скиду води 

при опадах рідкої повторюваності. 

6.1.113 З урахуванням складу та концентрацій забруднюючих речовин у 

поверхневих стічних водах, витрат цих вод розробляються необхідні режими 

експлуатації та конструкції очисних споруд.   

6.1.114 Споруди фіторемедіації пройшли лабораторні та натурні 

дослідження і набули широкого застосування у водоохоронних комплексах, 

що споруджуються в різних кліматичних районах України та країнах ЄС. 

Для розміщення споруд фіторемедіації використовуються природні і 

штучні зниження рельєфу (балки, стариці, кар’єри, ставки), а також русла 

тимчасових водотоків, які розчищаються і перекриваються дамбами, 

земляними або з кам’яної накиді. 

6.1.115 При проектуванні споруд фіторемедіації слід передбачити: 

− огороджувальні дамби по периметру споруди для створення басейну 

споруди. Басейн – земляна споруда, яка виконується у напіввиїмці-напівнасипу; 

− споруди для перехоплення і відведення поверхневого стоку з водозбору 

у нижній б’єф споруди фіторемедіації для запобігання затопленню басейну 
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споруди; 

− кріплення дна в місці випуску води для запобігання розмиву; 

− пристрої для регулюваннярівнів води і вимірювання витрати води, що 

подається на споруди, запобігання їх переповнення; 

− під'їзні дороги та заїзди для машин і механізмів. 

В залежності від розмірів водозбірного басейну, колектора дощової 

каналізації (випуску дощових вод) споруди фіторемедіації можуть складатися 

з двох і більше паралельних секцій з 2–3 послідовними ступенями. Кількість – 

не менше 2, обидві робочі.  

За наявності вираженого рельєфу місцевості на ділянці випуску стічних 

вод з перепадом рівнів між майданчиком і рівнем води у водоймі більш ніж 2 

м можливе застосування каскадних аераційних перепадів для додаткового 

насичення киснем очищених вод. 

Конструкція споруд повинна забезпечувати підтримання потрібного рівня 

води у басейні, можливість відключення кожної із секцій споруди, а також 

можливість їх періодичного спорожнення для прибирання надземної частини 

ВВР і очищення від осаду. 

Влаштовують споруди, як правило, прямокутної форми в плані і 

трапецієподібного поперечного та повздовжнього розрізу, відношення 

довжини до ширини споруди повинна бути не менше ніж 20 м. При менших 

відношеннях слід передбачити конструкції впускних і випускних пристроїв, 

що забезпечують рух потоку води по всьому водному перерізу споруди. 

Відмітка лотка перепускної труби з однієї ступені на іншу повинна бути 

вище  дна на 0,3-0,5 м. 

Випуск очищеної води слід передбачити через скидну споруду. 

Шар води у басейні встановлюється залежно від періодів року і робочого 

режиму експлуатації очисної споруди: 

до 0,2 м – початковий період росту ВВР; 

0,4–0,5 м – весняно-літньо-осінній період при відсутності дощів; 
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0,6-1,5 м – період надходження поверхневих стічних та дренажних вод та 

їх очищення (протягом часу контакту), а також у зимовий період для запобігання 

промерзання фільтруючої товщі.  

Загальна глибина від дна басейну до верху укосів повинна бути на 0,5 м 

більше від максимального шару води. 

Подачу води в споруди слід передбачити через водовипуск, розміщений 

посередині торцевого укосу. 

При близькому заляганні рівнів ґрунтових вод менше ніж 2 м по 

зовнішньому контуру споруди слід влаштовувати дренаж, як правило, 

відкритий для запобігання підтопленню прилеглих територій та закритий 

дренаж при заляганні рівнів ґрунтових вод від 2 до 5 м. 

На ділянках з глибиною залягання рівнів води більше ніж 5 м дренаж 

укладають лише в основі фільтруючої товщі. 

При влаштуванні споруд фіторемедіації у ґрунтах із значною 

водопроникністю, що може призвести до значних втрат об’ємів води та 

спричинити підтоплення прилеглих територій, слід передбачити 

протифільтраційний екран, який розміщують на дні нижче дренажу. 

Одним з головних елементів споруд фіторемедіації є ВВР з добре 

розвиненою кореневою системою. Найбільш екологічно прийнятним для 

очищення поверхневих стічних вод є очерет звичайний, рогіз, манник, комиш 

озерний. 

Для посадки використовують коренневищну масу. 

6.1.116 За умови відповідності якості очищених поверхневих стічних та 

дренажних вод вимогам до води джерел централізованого питного 

водопостачання і наявності в основі споруд добре фільтруючих порід, споруди 

фіторемедіації можна використати для штучного поповнення запасів підземних 

вод (ШППВ).  

На перших ступенях буде здійснюватися очищення води до розрахункових 

показників. Остання (нижня) ступень виконується з фільтруючою основою. На 
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дні басейну цієї ступені потрібно передбачити фільтруючу товщу із 

крупнозернистого піску товщиною шару від 0,6 до 0,7 м. Використання БІС для 

штучного поповнення запасів підземних вод незахищених водоносних 

горизонтів повинно бути узгоджено з органами МОЗ України і Міндовкілля 

України. 

6.1.117 Для більш повного використання стеблової частини вищих водних 

рослин  в процесі очищення води та зниження вартості будівництва БІС для 

доочищення поверхневих стічних вод рекомендується застосовувати БІС 

(біоплато) поверхневого типу з горизонтальним рухом потоку очищуваної води 

через зарості макрофітів або комбіновані з улаштуванням дренажу. Вибір типу 

споруд визначається техніко-економічними розрахунками. 

6.1.118 На спорудах фіторемедіації забезпечується очищення і 

знезараження дренажних і інфільтраційних вод, які надходять у мережі дощової 

каналізації від споруд захисту об’єктів від  підтоплення підземними водами, з 

прилеглих територій. Ефективність очищення дренажних вод від біогенних 

елементів, сульфатів, важких металів становить 60-90%. 

Будівництво локальних очисних споруд (БІС, біоплато) в місцях 

відведення дренажних вод у водні об’єкти слід визначати умовами приймання 

цих вод у поверхневі водні об’єкти  та даними техніко-економічних розрахунків. 

Поводження з віходами технологічних процесів очищення поверхневих 

стічних вод 

6.1.119 При експлуатації очисних споруд поверхневих стічних вод 

утворюються технологічні відходи, які повинні проходити обробку, що 

забезпечує можливість їх подальшої утилізації, забезпечує раціональне 

використання території, захист ґрунту, ґрунтових вод і атмосфери. 

Впровадження аеробної стабілізації та механічного зневоднення осаду, що є 

екологічно та економічно обґрунтованим, дозволяє зменшити об’єм осаду 

приблизно у 20 разів, сприяє покращенню санітарних показників, дозволяє 

раціональне повторне використання осаду для  рекультивації земель.  
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При очищення стічних вод з них  безперервно виділяються сміття, пісок, 

осад, поверхнева плівка нафтопродуктів, флотопіна, які потребують  первинного 

накопичення, а окремі з них подальшої обробки з метою зменшення обсягів та 

класу небезпеки, а також, при необхідності, санітарного знешкодження. 

Оброблені відходи складуються, а потім вивозяться на спеціалізовані полігони, 

або утилізуються. 

Відходи, що утворюються періодично, в процесі експлуатації очисного 

обладнання: відпрацьоване активоване вугілля, завантаження механічних 

фільтрів, мембранні елементи, ультрафіолетові лампи з установок знезараження 

води,  не потребують спеціальної обробки і можуть вивозитися на спеціалізовані 

полігони безпосередньо після виїмки або попереднього складування.  

Поводження з відходами проводиться відповідно до чинних нормативних 

вимог [56]. 

6.1.120 За кількістю і складом відходи споруд очищення поверхневих 

стічних вод з територій промислових підприємств, перш за все другої групи, 

можуть істотно відрізнятися від відходів зі споруд очищення поверхневих 

стічних вод сельбищних територій. 

6.1.121 Відходи (шлами), що утворюються в технологічних процесах 

відстоювання і флотації поверхневих стічних вод, в пісколовках,  акумулюючих 

резервуарах, відстійниках, флотаторах, повинні проходити обробку, що 

забезпечує можливість їх подальшого утилізації або розміщення на 

спеціалізованих полігонах. За своїм складом вони представляють собою суміш 

мінеральних завислих речовин (в тому числі сполук важких металів), органічних 

домішок, нафтопродуктів і інших забруднень, які можуть бути присутніми в 

поверхневих стічних водах. 

Об'ємна кількість відходів (шламів), що утворюються на очисних 

спорудах, визначається розрахунком для конкретних умов очисних споруд. 

Технологія, склад споруд, обладнання для обробки шламів і параметри 

технологічних процесів визначаються згідно з обсягами і витратами стічних вод, 
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що очищаються, технологією водоочищення, кількістю шламів, що 

утворюються, та їх технологічними властивостями і фізико-хімічними складом. 

Для проектованих очисних споруд, параметри шламів, що утворюються,  (їх 

кількість, вологість, питома вага, вміст нафтопродуктів тощо), схемні 

технологічні рішення і параметри процесів їх обробки приймаються за 

рекомендаціями спеціалізованих науково-дослідних організацій. Технологічні 

стадії обробки шламів зі споруд відстоювання і флотації приймаються 

відповідно до рекомендованих базових технологічних схем очищення 

поверхневих стічних вод, представлених на рисунку 6.5. 

6.1.122 Видалення плаваючого сміття, що міститься в поверхневих стоках, 

і затримується у сміттєзбиральних кошиках або на решітках може провадитися 

механізовано або вручну. Видалене сміття перевантажується в контейнери і, 

періодично вивозиться за межі очисних споруд на спеціалізований полігон. 

6.1.123 Кількість крупних мінеральних домішок (піску), затриманих у 

пісколовках і акумулюючих резервуарах (див. схеми очищення поверхневого 

стоку 2 і 3 на рисунку 6.5), становить в середньому 15-20% від загальної маси 

завислих речовин, що містяться в поверхневих стічних водах. 

Видалення осадженого піску з пісколовок проводиться безперервно або 

періодично – у відповідності з  прийнятим алгоритмом роботи скребкових 

механізмів і шламових насосів. 

В залежності  від конструкції пісколовки пісок з неї може відводитися в 

зневодненому або у вологому стані.  

Зневоднений пісок видаляється з пісколовок з вбудованими вузлами 

відмивки і зневоднення піску, що дозволяє направляти його безпосередньо на  

спеціалізований полігон або утилізацію. Параметри зневодненого піску 

орієнтовно приймаються: вологість не більше 40%, питома вага 1,4 - 1,5 т/м3, 

вміст нафтопродуктів не більше  0,5% в розрахунку на суху речовину (параметри 

слід уточнювати за даними виробника обладнання). 



 

 

 

179 

Вологий пісок з пісколовок необхідно зневоднювати. Для цього на 

очисних спорудах необхідно передбачити піскові майданчики. Влаштування 

піскових майданчиків здійснюється у відповідності з вимогами діючих ДБН 

В.2.5-75 [18]. 

Пісок, зневоднений на піскових майданчиках до вологості 40-50% 

періодично вивозиться на спеціалізований полігон або на утилізацію. Питома 

вага зневодненого  піску - 1,3- 1,5 т/м3, вміст нафтопродуктів не більше ніж 0,5% 

в розрахунку на суху речовину. Видалення піску з акумулюючого  резервуару 

здійснюється під час  планового очищення в періоди, коли відсутнє надходження 

поверхневого стоку, як правило, 1-2 рази на рік. Пісок, що  накопичується в 

акумулюючому резервуарі ущільнюється і відповідно знижується його 

вологість, що дозволяє направляти його безпосередньо на спеціалізований 

полігон або на утилізацію. Орієнтовні  параметри накопиченого в 

акумулюючому  резервуарі піску: вологість  в середньому 55-65%, питома  вага 

1, 3-1,5 т/м3, вміст нафтопродуктів  не більше 2% в розрахунку на суху речовину. 

6.1.125 При реалізації схеми очищення (див.рисунок 6.5) і використанні 

акумулюючого резервуару не тільки для регулювання витрати стічних вод перед 

глибоким очищенням, але і для їх попереднього освітлення, осад з 

акумулюючого резервуара – суміш осаджених крупних, середніх і тонко- 

дисперсних механічних домішок,  відкачується і вивозиться за межі очисних 

споруд  стандартною асенізаційною установкою на базі вантажного автомобіля 

1 раз в 3-6 місяців. 

Параметри відкачуваного осаду орієнтовно   приймаються: вологість від 

98 до 99,5% (з урахуванням буферного шару), питома вага 1,05-1,15 т/м3, вміст 

нафтопродуктів 3-5% в розрахунку на суху речовину. 

6.1.126 У спорудах, що застосовуються для подальшого очищення 

поверхневих стічних вод – відстійниках, флотаторах, утворюється осад, 

флотопіна, плівка нафтопродуктів, які відводяться із очисних споруд у 



 

 

 

180 

відповідності з режимом роботи скребкових механізмів, шламових насосів і 

направляються у накопичувальні ємкості. 

Осад і піна накопичуються і обробляються у подальшому спільно, а плівка 

нафтопродуктів  окремо. 

Технологічною схемою обробки осаду і флотопіни рекомендується 

послідовне виконання наступних технологічних процесів: 

-  усереднення за складом і концентрацією суміші осаду і флотопіни; 

- реагентна обробка; 

- ущільнення (або) згущення; 

- механічне зневоднення; 

- відведення зневоднених шламів на утилізацію або на спеціалізовані  

полігони. 

Технологічною схемою обробки зібраної плівки нафтопродуктів 

рекомендується: 

- збирання і накопичення плівки нафтопродуктів; 

- відведення нафтопродуктів на утилізацію. 

6.1.127 При визначенні кількості осаду, що утворюється у відстійниках, 

слід враховувати концентрації завислих речовин і нафтопродуктів у стічних 

водах, які надходять на ці споруди, і в освітлених водах, витрату стічних вод, 

прогнозовані вологість і щільність утворюючого осаду. У разі застосування 

коагулянтів потрібно враховувати  збільшення кількості сухої речовини осаду в 

залежності від величини робочої дози коагулянта. 

Технологічні параметри осаду, що відводиться  з відстійників, залежать від 

складу стічних вод, які надходять на очищення, конструкції відстійників, об'єму 

осадкових бункерів, способу і періодичності його відведення і повинні 

прийматися на основі технологічних експериментів за даними науково-

дослідних організацій та розробників обладнання. 

Параметри суміші флотошлама і донного осаду в реагентних напірних 

флотаторах залежать від їх конструкції, способу і періодичності відведення 
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уловлених продуктів і повинні прийматися на підставі технологічних 

експериментів за даними науково-дослідних організацій та розробників 

обладнання. 

Для флотаторів з іншим принципом роботи (імпелерних, електрофлотаторів) 

технологічні параметри флотошламу приймаються на основі паспортних даних 

обладнання, що використовується. 

6.1.128 При експлуатації споруд фіторемедіації за необхідності взимку 

вища водна рослинність скошується. Для скошування використовують 

спеціальні плавучі косарки. Біомаса рослин вивозиться на спеціалізований 

полігон. 

6.2 Очищення або доочищення господарсько-побутових і виробничих 

стічних вод із використанням технологій фіторемедіації 

6.2.1 Біологічні ставки з вищою водною рослинністю в них слід приймати 

для очищення або доочищення (глибокого очищення) господарсько-побутових і 

виробничих вод від органічних забруднень та зниження вмісту в них біогенних 

елементів (азоту і фосфору). 

6.2.2 Вища водна рослинність (ВВР) повинна  бути розміщена на останній 

ступені ставків. Площу засадження ставка ВВР допускається визначати за 

навантаженням, що становить 10 000 м3/добу на 1 га при густині заростей 

комишу, рогозу 15-200 рослин (стеблин) на 1 м2. 

6.2.3 Біологічні  ставки допускається проектувати як з природною так і 

штучною аерацією (пневматичною або механічною). 

6.2.4 При очищення господарсько-побутових стічних вод в біологічних 

ставках концентраціях забруднювальних речовин у стічних водах за показником 

БСКповн. не повинна перевищувати 200 мг/дм3 – для ставків з природною 

аерацією і 500 мг/дм3 – для ставків з штучною аерацією. 

При БСКповн. більш ніж 500 мг/дм3 слід передбачати попереднє очищення 

стічних вод. 
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Перед ставками для очищення стічних вод необхідно передбачати решітки 

з прозорами не більше  ніж 16 мм і відстоювання стічних вод тривалістю не 

менше ніж 30 хвилин. 

6.2.5 Для доочищення (глибокого очищення) господарсько-побутових і 

виробничих стічних вод у біологічних ставках допускається направляти стічні 

води після їх біологічного або фізико-хімічного очищення з БСКповн не більше 

ніж 25 мг/дм3 – для ставків з природною аерацією і не більше ніж 50 мг/дм3 – для 

ставків зі штучною аерацією. 

6.2.6 Біологічні ставки слід розміщувати на водонепроникних або слабо 

водопроникних ґрунтах. При побудові споруд у несприятливих у 

фільтраційному відношенні ґрунтах необхідно виконання протифільтраційних 

заходів для запобігання підтопленню територій, забрудненню підземних вод. 

6.2.7 Біологічні ставки слід проектувати не менше ніж з двох паралельних 

секцій з 3-5 послідовними ступенями у кожній та з можливістю відключення  

кожної із секцій ставка для очищення або ремонту без порушень роботи решти. 

Відношення довжини до ширини ставка з природною аерацією повинно 

бути не менше 20. При менших відношеннях слід передбачати конструкції 

впускних і випускних пристроїв, що забезпечують течію потоку води по всьому 

водному перерізу ставка. 

6.2.8 В ставках зі штучною аерацією відношення сторін секцій може бути 

будь-яке, при цьому аераційні пристрої повинні забезпечувати швидкість течії 

води в кожній точці ставка не менш ніж 0,05 м/с. Форма ставка в плані залежить 

від типу аераторів: для пневматичних або механічних ставки можуть бути 

прямокутними, для саморухомих механічних – круглими. 

6.2.9 Відмітка лотка перепускної труби з однієї ступені на другу повинна 

бути вище дна на 0,3-0,5 м. 

Випуск очищеної води слід здійснювати через водоскидну споруду, 

розміщену нижче рівня води на 0,15-0,2 глибини ставка. 
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6.2.10. Робочий об’єм ставка можна визначити за тривалістю перебування 

в споруді середньодобової витрати стічних вод. 

Тривалість перебування води в ставку з природною аерацією tlag,діб можна 

визначити за формулою: 

tlag,=
1

𝐾𝑙𝑎𝑔k
∑ 𝑙𝑔

𝐿𝑒𝑛

𝐿𝑒𝑥

𝑁−1
1𝑘 +

1

𝐾
𝑙𝑎𝑔 𝐾
′ 𝑙𝑔

𝐿
𝑒𝑛

−𝐿𝑓𝑖𝑛
′

𝐿
𝑒𝑥

−𝐿𝑓𝑖𝑛
1′  ,   (6.25) 

 

де N – число послідовних ступеней ставка; 

Klag – коефіцієнт об’ємного використання кожної ступені ставка;  

K’
lag – теж саме для наступної ступені 

Klag K
’
lag приймають при відношенні довжини секції ставка до ширини 20:1 

і більше 0,8-0,9 , при 1:1 та  при використанні природних місцевих водойм (озер, 

запруд тощо) – 0,35, для проміжних випадків визначають інтерполяцією; 

Len – БСКповн.води, що надходить на дану ступень ставка; 

L’
en – теж саме для наступної ступені; 

Lex – БСК повн. води, що виходить з даної ступені ставка; 

L’
ex – теж для наступної ступені; 

Lfin – залишкова БСКповн., що визначається нормативами ГДС 

забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

к – константа швидкості споживання кисню, доба. Для виробничих стічних 

вод встановлюється експериментальним шляхом, для міських і близьких до них 

за складом виробничих стічних вод при відсутності експериментальних даних к 

для всіх проміжних секцій біоставка можна приймати рівною 0,1 доба-1, для 

останньої ступені k’=0,07 доба-1 (при температурі води 200С). 

Для ставків глибокого очищення k слід приймати, доба-1:для першої 

ступені – 0,07; для другої ступені – 0,06; для решти ступеней ставка – 0,05-0,04; 

для одноступінчастого ставка k+0,06 доба-1. 

У випадку, коли температура води відрізняється від 200С, значення k 

повинно бути скоректовано за формулою: 

Ддя температури  води від 5 до 300С 

𝐾𝑇 = 𝑘 ∙ 1.047𝑇−20         (6.26) 

для температури води  від 0 до 50С 

𝑘𝑇 = 𝑘[1,12(𝑇 + 1)−0,022]𝑇−20      (6.27) 
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де k – коефіцієнт, що визначається у лабораторних умовах при температурі 

води 200С. 

6.2.11 Загальну площу дзеркала води ставка Flag, м
2, з природною аерацією 

можна визначити за формулою 

𝐹𝑙𝑎𝑔 =
𝑄𝑤𝐶𝑎(𝐿𝑒𝑛−𝐿𝑒𝑥)

𝐾𝑙𝑎𝑔(𝐶𝑎−𝐶𝑒𝑥)𝑟𝑎
 ,       (6.28) 

Де 𝑄𝑤 – витрати стічних вод, м3/доба; 

Со – концентрація кисню у воді, мг/дм3;  

Сех –концентрація кисню, яку потрібно підтримувати у воді на виході із 

ставка, мг/дм3; 

ra- величина атмосферної аерації при дефіциті кисню, рівному одиниці, 

приймається 3-4 г/(м2 доба); 

Len ,L
’
ex – слід приймати за формулою 6.25. 

6.2.12 Розрахункову глибину ставка Нlag, м з природною аерацією можна 

визначати за формулою 

𝐻𝑙𝑎𝑔 =
𝐾𝑙𝑎𝑔(𝐶𝑎−𝐶𝑒𝑥)𝑟𝑎𝑡𝑙𝑎𝑔

𝐶𝑎(𝐿𝑒𝑛−𝐿𝑒𝑥)
   ,       (6.29) 

Робоча глибина ставка не  повинна перевищувати, м: при Len більше 100 

мг/дм3 -0,5, при Len до 100 мг/дм3-1;  для ставків глибокого очищення при Len від 

20 до 40 мг/дм3  -2; при Len до 20 мг/дм3. При можливому замерзанні ставка 

зимою Н повинна бути збільшена на 0,5 м. 

6.2.13 Тривалість глибокого очищення стічних вод в ставку зі штучною 

аерацією; tlag,, діб, можна визначити за формулою 

𝑡𝑙𝑎𝑔
1 =

𝑁

2,3𝑘𝑑
( √−

𝑁 𝐿𝑒𝑛

𝐿𝑒𝑛−𝐿𝑓𝑖𝑛
-1),       (6.30) 

Де   𝑘𝑑  – динамічна константа швидкості споживання кисню 

 𝑘𝑑 = 𝛽1𝑘,         (6.31) 

𝛽1- коефіцієнт, що залежить від швидкості Vlag, м/с, потоку води в ставку, 

яка  забезпечується аераційними пристроями або переміщенням води по 

коридору лабіринтного типу: величина  𝛽1 визначається за формулою  
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 𝛽1 = 1 + 120𝑉𝑙𝑎𝑔,        (6.32) 

При 𝑉𝑙𝑎𝑔 >0,05 м/с, 𝛽1 = 7 

6.2.14 За наявності вираженого рельєфу місцевості на ділянці випуску 

стічних вод з перепадом рівнів між майданчиком очисних споруд і рівнем води 

у водоймі більше ніж 2 м можливе застосування каскадних аераційних перепадів 

для додаткового насичення очищуванні води киснем. 
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7 Технології фіторемедіації в питанні охорони малих річок 

Малі річки – в значній мірі виконують функції регулятора водного режиму 

ландшафтів, підтримуючи рівновагу і перерозподіл вологи. Вони визначають 

гідрологічну і гідрохімічну специфіку середніх і великих річок. Одна з основних 

особливостей малих річок – тісний зв'язок формування стоку з ландшафтом 

басейну. Це обумовило надзвичайну вразливість малих річок при інтенсивному 

господарському освоєнні водозборів. Внаслідок невеликих розмірів своїх 

водозборів малі водотоки швидко реагують на збільшення антропогенного 

навантаження. Всі природні і техногенні процеси, які відбуваються в руслі і на 

водозборах малих річок, варіюють в різних поєднаннях і, перебуваючи в 

складній взаємодії один з одним, значною мірою впливають на умови 

формування, величину та режим стоку, руслові процеси, ступень забруднення 

води. 

Ресурси малих річок дуже різноманітні, і їх значення важко переоцінити і 

як з екологічної і соціальної, так і з економічної точок зору. Кожна річка, 

властивості і характеристики якої багато в чому типові для інших малих річок, 

разом з тим є унікальною. Це складний, своєрідний, історично сформований 

комплекс з характерними фіто- та зооценозами. Особливість малої річки – 

результат сучасних та минулих подій, що зумовили відмінності в якості води, її 

температурному режимі, використанні земельних і водних ресурсів тощо.  

Досліджуючи антропогенне навантаження на басейни малих річок, було 

встановлено, що в сукупності свого різноманіття малі річки створюють 

передумови зональної закономірності формування стоку і якості води великих 

річок. 

Малі річки забезпечують 67% потреб сільського господарства у воді, з них 

35% використовуються на зрошення і 25% на господарсько-побутові потреби 

населення. 

Джерелами забруднення малих річок є скидання виробничих, 

господарсько-побутових та поверхневих стічних вод з територій населених 
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пунктів, шахтних і кар’єрних вод. Четверта частина всіх забруднених стічних 

вод, що скидаються у водні об’єкти України, припадає на малі річки. 

Спостерігається забруднення малих річок промисловими стоками, 

хімічними добривами і отрутохімікатами, тваринницькими відходами. Русла 

річок замулюються внаслідок розорювання заплав і вирубування лісових смуг, 

створення на берегах малих річок звалищ. 

Одним з найбільш значних джерел забруднення малих річок є мінеральні 

добрива і пестициди, які потрапляють у водні об’єкти  внаслідок змиву ґрунту 

поверхневим стоком та з грунтовими водами, винесення їх скидними 

колекторно-дренажними водами . 

Одним із наслідків надходження у водні об’єкти поверхневого і грунтвого 

стоку, забрудненого мінеральними добривами, є евтрофування водойм – 

підвищення їх біологічної продуктивності в результаті нагромадження у воді 

біогенних речовин (азоту, фосфору). Фізико-хімічні властивості води при цьому 

погіршуються. Вода стає каламутною, зеленою, у неї з’являються неприємний 

смак і запах, підвищується кислотність. Під час масового відмирання водоростей 

на дні водойм накопичуються їх рештки, що розкладаються. Продукти розпаду 

водоростей поглинають кисень води, а деякі з них токсичні. 

Враховуючи те, що в басейнах малих річок формується понад 60% водних 

ресурсів країни їх збереження від висихання і забруднення дає можливість 

розв’язати проблему  водних ресурсів в Україні. 

Проблема більш повного використання водних ресурсів малих річок для 

потреб водопостачання, зрошенні, рекреації тісно пов’язана з необхідністю 

охорони водних джерел від забруднення зворотними водами. Запобігання 

впливу цього джерела забруднювачів на якість води річок є одним із заходів по 

забезпеченню екологічної безпеки держави. 

Вибір і впровадження водоохоронних заходів щодо збереження водності 

малих річок, охорона їх від забруднення  має важливе значення і є складовою 

загального комплексу організаційно-господарських заходів, що проводяться у 
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водоохоронній зоні малих річок. Нижче наведена схема визначення рівнів 

впровадження водоохоронних заходів на малих річках (рис. 7.1).  

Здатність малих річок до самоочищення залежить від багатьох чинників: 

наповнення русла, швидкості течії, ступеню заростання річки вищими водними 

рослинами, а також від складу забруднюючих речовин, які туди потрапляють. В 

середньому, при нормальному екологічному стані річки кількість забруднюючих 

речовин може зменшуватися до 30% за добу в результаті природного розпаду.  

Визначити самоочисну здатність річки складно, оскільки з водозбірної 

площі до річок постійно надходять додаткові маси органічної речовини 

алохтонного походження. Крім того, частина органічних речовин автохтонного 

походження утворюється в самій річці внаслідок фотосинтезу гідробіонтів. При 

цьому необхідно враховувати біологічну складову біоценозу річкових систем, 

зокрема наявність чи відсутність екотопів ВВР, що розвиваються у прибережній 

зоні річки і в значній мірі впливають на процеси самоочищення водного потоку.  

Як правило, річковий потік розділяється на дві ділянки: вільна водна 

поверхня та водна поверхня з заростями ВВР. Співвідношення двох ділянок 

вздовж течії річки різне, залежить від природних умов території. Процеси 

самоочищення в них протікають з різною інтенсивністю, що впливає в цілому на 

характер проходження цих процесів на даній ділянці річки. Основним 

стримуючим фактором для розрахунку визначення ефективності процесів 

самоочищення в заростях ВВР є розміри площі, яка зайнята рослинами. Реальний 

шлях визначити площу заростей ВВР на певному відрізку річки з’явився з 

розвитком комп’ютерної техніки і використанням методів ДЗЗ. 
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Рисунок 7.1 – Схема визначення рівнів впровадження водоохоронних 

заходів на малих річках  
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Використовуючи методи ГІС ДЗЗ, визначаємо площу річки, яка покрита 

заростями ВВР, та площу з вільною водною поверхнею. Процеси самоочищення 

на ділянках з заростями очерету та на ділянці річки без ВВР будуть проходити з 

різною ефективністю, тому вони розраховуються окремо для кожної системи 

річкового потоку за відповідними моделями.  

Для впровадження водоохоронних заходів на малій річці необхідно 

розробити критерії, якими можна користуватися для вибору системи очищення 

з врахуванням неоднорідності умов надходження забрудненнь до річкової 

долини. 

Критерії повинні мати, насамперед, екологічний та економічний напрямок, 

оскільки мета водоохоронних заходів – забезпечити покращення екологічного 

стану басейну малої річки та бути економічно привабливими для впровадження, 

навіть силами сільської громади. 

Комплекс водоохоронних заходів з запобігання забрудненню малих річок 

має відповідати таким критеріям [57]: 

- перехоплення забруднень з потоку зворотних вод не затримуючи стік; 

- очищення вод, в першу чергу, від завислих речовин та органічних 

забрудненнь; 

-  застосування природних методів очищення води без порушення 

природного стану заплави; 

- відновленню або покращенню самоочисної здатності річок; 

- можливість експлуатації без пристуності постійного персоналу; 

- попередженню водної і руслової ерозії; 

- збереженню водності річок; 

- використання мінімальної кількості енергії чи хімічних речовин; 

- дотримання належного санітарного режиму у водоохоронній зоні; 

- комплекс водоохоронних заходів з запобігання забруднення вод малих 

річок повинен забезпечити гарантований захист річкового стоку від 

забруднення при мінімальних капітальних витратах; 
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- соціально-екологічна привабливість (споруди повинні бути вписані в 

місцевість і не повинні заважати проживанню людей, випасу худоби, 

експлуатації угідь тощо). 

Традиційні очисні споруди не відповідають більшості вищенаведених 

критеріїв: вони енергомісткі, потребують значних капітальних та 

експлуатаційних коштів і, в більшості своїй, виконані з залізобетону або іншого 

штучного матеріалу. При їх створенні, як правило, руйнуються природні 

екотопи, що в умовах заплави може призвести до втрати самоочисної здатності 

річки на даній ділянці. Тому використовувати традиційні очисні споруди в 

умовах заплави небажано. 

Реальний шлях впровадження водоохоронних заходів в заплаві (за 

еколого-економічними критеріями) – використання елементів споруд 

фітотехнологій. Застосування споруд фітотехнологій в умовах заплави має ряд 

складнощів і найважливіша з них це проблема відчуження значних площ 

земельних ділянок для створення споруд з перехоплення забруднень. 

Схеми водоохоронних заходів для різних природних та техногенних умов 

заплави 

Вздовж течії річки природні умови заплави змінюються. Біля населених 

пунктів та об’єктів промисловості вони зазнають впливу техногенних чинників, 

які залежать від ступеня взаємодії людини та природи. Вибір водоохоронних 

заходів залежить від наявності тих чи інших джерел забруднення на даній 

ділянці  річки та від природних і техногенних умов прилеглої території.   

Якщо у заплаві є щільні зарості ВВР, то для перетворення їх у споруду 

очищення достатньо збільшити час контакту неорганізованого стоку 

поверхневого потоку з рослинами і очищена, таким чином, вода не буде 

завдавати шкоди природному середовищу, при наявності ставка – необхідно 

тільки збільшити його мілководну частину і процеси самоочищення будуть 

протікати у ставку більш інтенсивно.  
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Такі заходи не потребують значних коштів. При виборі водоохоронних 

заходів необхідно враховувати можливі варіанти створення систем очищення з 

використанням існуючих об’єктів.  

Природні та техногенні умови заплави неоднакові, як і характеристики та 

якість води поверхневих потоків, що надходять до річки. Частіше за все вони 

обумовлені господарською діяльністю людини (дифузний поверхневий потік 

зворотних вод з ланів, городів, доріг), ступенем благоустрою забудови 

(наявністю водопроводу, каналізації тощо) та характером розташування 

населених пунктів (локальний потік зворотних вод). 

Для перехоплення забруднень, що надходять із зворотними водами до 

річки в межах населених пунктів та заплави, виділяються зони, які 

класифікуються, і визначаються заходи запобігання забруднень за критеріями 

вибору водоохоронних заходів [47]–[48]. 

Для локальних забруднених потоків пропонується кілька варіантів рішень. 

При скиданні очищенних стічних вод від комунальних очисних споруд або 

від окремих об’єктів виробництва у річки, водосток– впровадження БІС та їх 

модифікацій залежно від конкретних природно-техногенних умов об’єкту. (рис. 

7.2). 

 

Рисунок 7.2 – БІС для точкових забруднених потоків та окремих об’єктів 

виробництва  
1 – відстійник; 2 – дамби БІС; 3 – водна товща; 4 – фільтруюча товща БІС; 5 – ВВР; 

6 –скидний трубопровід; 7 – колодязі з регулятором рівня; 8 – дренаж. 

Для точкових потоків, що формуються вздовж доріг та вулиць населеного 

пункту (і направлених до річки) – влаштування невисоких фільтруючих дамб або 

фільтруючих ділянок (на основі щебню) з чагарниковими або вищими водними 

рослинами (рис. 7.3).  
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     .  

Рисунок 7.3 – Організація фільтруючих траншей вздовж доріг населеного 

пункту 

Очищення відбувається в щебенево-кореневому шарі ґрунту. Очищена вода 

частково надходить (інфільтрує) в ґрунтові води, частково скидається на 

поверхню заплави. Завданням є перехоплення найбільш забрудненої частини, що 

формується у перші 15-20 хвилин  надходження його у річку.  

Схему фільтруючої траншеї для відведення поверхневого потоку з 

автошляхів впроваджують біля мостових переходів через річку. Забруднений 

поверхневий стік з автошляху надходить у траншею заповнену щебнем і 

засаджену вищими водними рослинами або чагарниками. Забруднена вода 

проходячи через фільтруючий шар щебеню та кореневищний шар рослин 

очищується і надходить на інфільтрацію у підземний потік або через заплаву до 

річки (рис.7.4). Такі траншеї розраховані на затримання перших найбільш 

забруднених поверхневих стічних вод (за перщі 15 хвилин дощу). Надлишок 

поверхневої стічної  води вважається умовно чистим і надходить до заплави. 

 

Рисунок 7.4 – Схема фільтруючої траншеї біля мостових переходів 

через річки: 1 – щебінь; 2 – кореневищний шар; 3 – зарості рослин. 

За природними умовами заплави мають як вільний підхід до річки (без 

заростей ВВР вздовж берега), так зі щільними заростями рослин, які блокують 
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підходи до води. Наведені нижче схеми водоохоронних заходів враховують 

наявність цих природних факторів. 

Для заплави без заростей рослин - в умовах, коли заплава не має щільних 

заростей ВВР, на шляху забрудненого потоку створюється (вздовж долини або 

течії річки) система фільтруючих дамб або фашин з вищими водними або 

чагарниковими рослинами (рис. 7.5). Їх завдання – перехопити найбільш 

забруднену частину поверхневого стоку, що формується у перші 10-15 хвилин 

зливи і створити умови для його очищення.  

Залежно від природних умов очищений потік може інфільтрувати у 

підземний поток (де проходить його очищення в прикореневій зоні вищих 

водних рослин, які висаджують вздовж дамби) або випаровується.  

1.      2.  

3.  

Рисунок 7.5 – Фашини з щебнем та корінням ВВР: 

1 – схема руху води через фашину; 2 – схема фашини; 3–фашина з пророслими ВВР. 

Фашина являє собою сітку, заповнену щебнем, уламками деревини та 

кореневищами рослин, як правило це – очерет або рогіз. Таку сітку викладають 

на шляху розсіяного потоку поверхневих стічних вод вздовж берега річки або, 

як показано на рис. 7.5, вздовж підошви крутого схилу притерасної заплави. 

Кореневища рослин проростають і скріпляють ґрунт. Якщо така система 

розташовується вздовж берега на заплаві, фашина перехоплює забруднений 
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потік поверхневих стічних вод. Фільтруючи крізь фашину, такий потік 

проходить крізь зарості ВВР і очищується, в першу чергу від завислих речовин.  

На основі фільтруючої дамби створюєтьсмя схема очищення з декількох 

елементів, поєднання яких дозволяє більш ефективно затримувати та очищувати 

забруднені потоки (рис.7.6). Фільтруюча дамба, підсилена фільтраційною 

траншеєю, у якій висаджені рослини очерету. Така конструкція дозволяє 

затримувати завислі речовини перед дамбою і в фільтраційну траншею буде 

надходити очищена від завислих речовин вода, що запобігає замуленню 

останньої. Зі сторони ріки влаштовують вал з нефільтруючих грунтів. 

Влаштування валу  забезпечує затримання забрудненої води в траншеї і збільшує 

час її контакту з фітоценозом рослин. 

 

Рисунок 7.6 – Фільтруюча дамба та траншея з ВВР 

Заплава з заростями ВВР. Схема використовується в умовах, коли основні 

потоки забруднених поверхневих водя формуються на території житлової та 

господарської забудови, що розташована біля річки, а саме русло ріки 

блокується щільними заростями рослин. За допомогою незначної трансформації 

заростей створюється споруда очищення, мета якої – підвищення процесів 

самоочищення у природних фітоценозах ВВР.  

В заростях рослин створюються насипні вали-дамби, виконані з суглинку 

з фільтруючими ділянками з щебеню. Зарості перетворюються на фільтраційно-

очисну споруду, яка перехоплює і очищує забруднені потоки, що надходять у 

річку з бортів долини, а потім частково поповнює (живить) ними підземні води, 

частково вода витрачається на транспірацію рослинами (рис. 7.7).  
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Очищений потік через фільтраційні ділянки скидається у річку. Завдання 

схеми – запобігти прямому надходженню забруднень у водотоки, затримати 

забруднені потоки, створивши шар води висотою 0,1–0,2 м (вода з яких буде 

інфільтрувати у підземні води або випаровуватися) і, таким чином, створити 

сприятливі умови для проходження процесів самоочищення. 

 

 

Рисунок 7.7 – Схема розміщення насипних земляних валів 

в заростях рослин 

1 – забруднений потік; 2 – шар води 0,1 – 0,2 м; 3 – насипна дамба виконана із 

суглинку з фільтруючими ділянками з щебню; 4 – ВВР; 5 – фільтрація через біоценоз 

заростей рослин; 6 – часткове випаровування. 

 

Наведені заходи дозволяють використати природні зарості рослин і 

створити систему з перехоплення забруднень. 

Для відокремлення частини русла. В умовах, коли річкова заплава має 

стариці, затоки, останні відокремлюються та ізолюються від основного русла 

річки за допомогою дамб або фашин, що мають вид валів (рис.7.8). Таким чином, 

стариця перетворюється у самостійний блок самоочищення, який затримує 

забруднені потоки, очищує їх і направляє у русло річки очищені води. Така 

природна система фактично працює біля с. Занки, Харківська область, 

перехоплюючи стічні води від одного з об’єктів.  

Використовуючи наведені схеми, можна визначитися з необхідними 

водоохоронними заходами на тій чи іншій території. А вибір елементів споруд 

фітотехнологій залежить від аналізу природних і техногенних умов заплави.  
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1.  2.  

Рисунок 7.8 – Відокремлення стариць чи частини русла:  

1. – ділянка річки з фашиною, 2. – ділянка після розростання рослин. 

 

Наявність різних елементів споруд фітотехнологій створює проблему їх 

вибору при впроваджені водоохоронних заходів. Алгоритм вибору оптимальної 

схеми водоохоронних заходів повинен складатися з аналізу стандартних 

ситуацій, які дозволяють відповідно до умов надходження забрудненнь з 

водозбірного басейну у річки, водотоки  вибрати ті варіанти елементів споруд 

фітотехнологій, які будуть відповідати конкретним завданням, враховуючи 

природні умови заплави. 

Алгоритм включає три складові частини, які допомагають вибрати 

необхідні конструктивні рішення для очищення поверхневого стоку (рис. 7.9). 

Перша складова визначає характер забруднення, яке надходить у річку (з 

поверхневим стоком, з річковим притоком або від точкових скидів). Друга 

складова враховує антропогенні та природні елементи ландшафту, які 

приймають участь у формуванні поверхневого потоку. Третя складова визначає 

комплекс технічних рішень з запобіганя забруднення [49].  

Запропонований підхід до створення схем очищення зворотних вод сприяє 

зменшенню обсягів забруднюючих речовин, які надходить у річки зі схилів 

долини. Визначено, що завдяки використанню фітотехнологій з поверхневого 

стоку (зворотних вод), що надходить з водозбірного басейну у ріки, можна 

вилучити до 30-40% забруднюючих речовин, і це у більшості випадків буде 

сприяти значному покращенню екологічного стану водних об’єктів. 
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Рисунок 7.9 – Схема вибору водоохоронних заходів на основі алгоритму 

використання фітотехнологій з врахуванням елементів водної екосистеми 
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8 Споруди з використанням технологій фіторемедіації для 

очищення (доочищення) стічних вод 

 

Сучасні вимоги до якості очищених стічних та дренажних вод потребують 

вилучення з них не лише завислих речовин і органічних забруднень, а і біогенних 

елементів, які спричиняють вторинне забруднення водних об’єктів, 

евтрофування вод. Існуючі традиційні схеми і споруди очищення стічних вод не 

можуть вирішити це завдання і з цих позицій давно застаріли як засоби захисту 

водних об’єктів від забруднення. Вирішення даної задачі можливе на основі 

екотехнологічного підходу, що дозволяє з урахуванням біотичного стану 

водного об'єкта регулювати процеси самоочищення водних мас шляхом 

посилення ролі певної ланки трофічного ланцюга, а також створювати системи з 

штучним біоценозом, що використовується для доочищення стічних вод перед 

надходженням їх у водний об'єкт. 

Проблема доочищення господарсько-побутових, виробничих і 

поверхневих стічних вод вирішується впровадженням екологічно безпечних 

технологій очищення стоків використанням біологічного методу доочищення 

зворотних вод, і зокрема, вищої водної рослинності [58] – [62]. Зацікавленість 

дослідників до вищої водної рослинності обумовлена її важливою позитивною 

роллю в процесах самоочищення водних мас від хімічних інгредієнтів [63] – [64]. 

Поглинаючи значну кількість біогенних елементів, вони сприяють 

зниженню рівня евтрофікації водойм [65] – [66]. 

Вищі водні рослини, виконуючи роль біофільтрів, сприяють осадженню 

завислих і органічних речовин, що надходять у водойму з водозбірного басейну 

[67] – [68]. Насичуючи воду киснем, ВВР створюють сприятливі умови для 

нересту риб і нагулу молоді, життя тварин [69]–[70], інтенсифікують очищення 

води від нафтопродуктів, завдяки створенню умов для розвитку 

нафтоокислювальних бактерій [71] – [73]. 
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Не менш важливу роль вищі водні рослини виконують у регуляції 

«цвітіння» води [74] – [76]. Зазвичай ділянки водойм, що густо вкриті заростями 

макрофітів, не "цвітуть" [77] – [79]. Це визначається багатьма факторами, 

найперше, конкуренцією за біогенні речовини, які поглинаються вищими 

водними рослинами у великій кількості [80] – [81]. Важливу роль в регуляції 

процесів розмноження водоростей відіграють і метаболіти вищих водних 

рослин, що проявляють фітонцидні властивості і пригнічують розвиток 

водоростей [82] – [85]. Дуже важливим є те, що в процесі фотосинтезу макрофіти 

насичують воду киснем, а також притіняють нижні шари води, що створює 

несприятливі умови для життєдіяльності синьо-зелених водоростей і утворення 

первинної продукції фітопланктоном [86] – [87]. 

Різноплановий позитивний вплив вищої водної рослинності на 

внутрішньоводоймищні процеси, в аспекті інтенсифікації процесів 

самоочищення, дає підставу для більш глибокого вивчення даних питань з метою 

розробки та використання технологій фіторемедації в охороні водних об'єктів 

від антропогенного впливу [88] – [91]. 

Створення споруд за фітотехнологією вимагає екосистемного підходу при 

розробці біоінженерних технологій, які враховують особливості формування 

біоценозу залежно від категорії стічних вод, що подаються на доочищення та 

очищення, зональні особливості при підборі вищої водної рослинності для 

споруд фіторемедіації. При вирішенні питань доочищення стічних вод з 

застосуванням технологій фіторемедіації, для отримання максимального ефекту 

доочищення стічних вод технологічна схема доочищення може включати 

декілька біоінженерних споруд [1]. 

Сучасні вимоги до якості очищених стічних вод потребують їх очищення 

від органічних і біогенних елементів, як каталізаторів вторинного забруднення 

водних об'єктів. Існуючі традиційні схеми і споруди очищення стічних вод 

зосереджених випусків не можуть в повному обсязі вирішити це завдання. 
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Вирішення завдання можливе завдяки застосуванню споруд фіторемедіації 

для вилучення забруднюючих речовин із стічних вод усіх видів перед скиданням  

їх у водний об'єкт або в самому водному об'єкті [92]. 

Поля фільтрації 

Аналогічний біологічний процес очищення виконується біоценозом полів 

фільтрації, де відбувається очищення або доочищення господарсько-побутових, 

тваринницьких стічних вод. Однак, група біологічних об'єктів, які беруть участь 

в процесах трансформації органічних і мінеральних складових стічних вод, 

значно більша у видовому складі (бактеріо–зоо–фітоценози), до якої 

приєднується ґрунтовий поглинальний комплекс у якості природного сорбента. 

З іншого боку, даний процес очищення слабо контрольований, а ефективність 

його залежить від багатьох факторів (навантаження стічних вод, механічний 

склад ґрунту, кліматичні умови тощо). За даними досліджень, очищення стічних 

вод на полях фільтрації більш витратне (у 2-3 рази), ніж на типових очисних 

спорудах [93]. На полях фільтрації в процесах трансформації забруднень 

ефективно працює біоплівка, що утворюється на поверхні ґрунту і аеробний шар 

ґрунту глибиною 20-30 см. 

Підвищення ефективності використання ґрунтового біоценозу і 

скорочення земельних площ під поля фільтрації йде в напрямку організації полів 

зрошення, тобто ускладнення біологічного завантаження системи доочищення, 

шляхом включення в очищення стічних вод біоценозів вищої рослинності, в 

даному випадку культурних злаків (багаторічні трави) з утилізацією води при 

формуванні біомаси рослин. Введення до складу біоценозів полів зрошування 

ланки вищої рослинності дозволяє не тільки повністю утилізувати стічні води, 

що подаються на зрошення, а й збільшити обсяг утилізованих стічних вод 

шляхом підбору культур з метою нарощування біомаси рослин. Ефективність 

використання вищих рослин (особливо злакових культур) в процесах утилізації 

стічних вод в системі полів зрошування обумовлена фізіологічними 

особливостями організмів і, перш за все, інтенсивним поглинанням інгредієнтів 
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з поживного субстрату (ґрунт), накопиченням їх в кількостях, що в десятки разів 

перевищує вміст у навколишньому середовищі [94] і з подальшою 

трансформацією їх в органічні сполуки або пасивного утримання в рослині 

протягом усього вегетаційного періоду і вилучення з біомасою рослин в кінці 

періоду вегетації (табл.8.1). 

Таблиця 8.1 – Вміст інгредієнтів у водній витяжці ґрунту та рослини 

Розчин 
інгредієнт, мл.моль/л 

К Nа Мg Са NO3 С1 РО4 S04 

Грунт 1,0 1,0 0,25 1,0 2,0 1,0 1,0 0,25 

Рослина 75 8 3 2 28 7 21 19 

 

Вища водна рослина має не тільки диференційовану структуру тканин і 

органів, кореневу систему, яка поглинає і трансформує розчинені інгредієнти в 

органічні сполуки, але є біологічним завантаженням в системах очищення і 

доочищення стічних вод, це сорбент з широким спектром поглинання 

інгредієнтів. Вищі водні рослини виконують такі основні функції: 

- поглинальну (поглинання біогенних елементів і деяких органічних 

речовин); 

- накопичувальну (накопичення деяких металів і  органічних речовин); 

- окислювальну (збагачення води киснем в процесі фотосинтезу); 

- детоксикаційну (накопичення токсичних речовин і перетворення їх в 

нетоксичні); 

-фільтраційну (сприяють осіданню завислих речовин); 

Ботанічні майданчики – це мілководні акваторії довільної конфігурації з 

заростями ВВР, як правило, природного походження площею від декількох 

одиниць до десятків гектарів, що створюються в наявних пониженнях рельєфу 

місцевості або на спеціально обвалованих територіях (рис.8.1). У більшості 

випадків ВВР представлена очеретом звичайним, рогозом вузьколистим і 

широколистим, очеретом озерним. Ботанічні майданчики знайшли застосування, 

в основному, для очищення і доочищення стічних вод гірничодобувної та 
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хімічної промисловості. Час контакту потоку, що очищається, з біоценозом 

вищих водних рослин у цих спорудах, як правило, від декількох годин до 

декількох діб. Зниження концентрації нормованих інгредієнтів і речовин (в 

основному – азоту, деяких важких металів, нафти і нафтопродуктів, пестицидів) 

коливається від 15 до 97 %, по важких металах – від 14 до 90 %. Ефективність 

роботи ботанічних площадок залежить від сезону року. Але в цих випадках мова 

йде про цілорічну подачу на споруди води з позитивними температурами, тому 

їх не можна розглядати як типові [28]. 

 

Рисунок 8.1 – Ботанічна площадка для доочищення стічних вод 

Встановлено, що на експериментальних майданчиках за допомогою 

очерету видаляється 94% азоту, очерету та рогозу – відповідно 78 і 28%. На 

майданчику без рослинності кількість азоту зменшується на 11%. Високу 

ефективність видалення азоту на майданчиках з очеретом та комишем іноді 

пов'язують з їх здатністю переміщати кисень в ризосферну зону. У рогозу ця 

здатність відсутня. Ефективність очищення від азоту значно збільшується в 

умовах підвищеного постачання вуглецю, що входить до складу розчинених 

органічних речовин, і при низьких швидкостях руху води. Верхня межа 

поглинання азоту очеретом, комишом і рогозом становить близько 0,1 г/м2 на 

добу. Оптимальне навантаження в період активної вегетації макрофітів в 

розрахунку на м2 коливається в межах 0,2-2,0 м3/м2 на добу при розвитку 100-

200 стебел очерету, рогозу або комишу [28],[95]. 
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Гідроботанічні площадки для очищення зливових стоків 

Гідроботанічна площадка (ГБП) – комплексна система малих (одного, 

двох, іноді трьох) слабопроточних, дрібних природних або штучних водойм 

(ставків) із заростями вищих водних рослин (очерет, комиш, рдесник тощо), з 

розміщенням природних сорбентів на дні і / або в фільтруючих касетах. Водна 

рослинність (очерет, рогіз, комиш та ін.) висаджується в мілководній частині 

ставка, що становить майже половину його загальної площі. Густота заростей 

рослин понад 100 стеблин на квадратний метр. За відсутності корневищ рослин 

для посадки допускається природне заростання ГБП водною рослинністю в разі 

підтвердження її експлуатаційних водоочисних властивостей [96]. 

При необхідності ГБП обладнуються додатковими пристроями для 

уловлювання нафтопродуктів. Гідроботанічні площадки доцільно застосовувати 

для очищення поверхневих стічних вод, що стікають з автомобільних доріг III 

категорії і вище, де є достатні площі для їх розміщення. 

Принцип технологічного процесу очищення стічних вод на ГБП 

комбінований. Забруднені стоки, пройшовши через решітки і залишивши на них 

крупні забруднення, надходять до буферного ставка. На вході до буферного 

ставка встановлюються бони, які сорбують нафтопродукти, що плавають на 

поверхні.  

В буферному ставку відбувається регулювання витрат забрудненого 

зливового стоку, осадження завислих речовин і часткове освітлення 

забрудненого стоку, після чого стічна вода, по лотку, потрапляє в основний 

ставок, засаджений вищою водною рослинністю. На вході в основний ставок 

влаштовуються також бонові загородження, які сорбують нафтопродукти, що 

плавають. Проходячи через ставок, засаджений вищою водною рослинністю, 

відбувається природне очищення стоку. На виході зі ставка дно вистилається 

природним сорбентом, а водовідвідний лоток обладнується фільтром з 

природних сорбентів – цеолітів, шунгітів, чорних крем'яних порід. Після чого 

очищений стік скидається на рельєф місцевості або водні об'єкти. 
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Біологічні ставки з посадками вищих водних рослин – являють собою 

мілководні ставки з посадками макрофітів, площею до декількох га. За 

конструкцією і механізмом очищення вони ближче до фітофільтраційних 

пристроїв, чим до власне біоставків. Відповідно до відомих класифікацій, 

розрізняють декілька типів біологічних ставків, характерними рисами яких є 

невеликі глибини (від 1 до 3 м) і наявність альго-бактеріального комплексу, що 

забезпечує в процесі життєдіяльності очищення води, в основному, від 

органічних речовин. Впровадження в біоставки ВВР дозволяє використовувати 

додатковий механізм очищення, властивий співтовариствам макрофітів 

(діяльність періфітону, власне ВВР, що мінералізує, поглинає і накопичує 

різноманітні речовини, а також фіто – і бактеріопланктону, що живе в заростях 

рослин тощо). І як наслідок – різноманітні механізми очищення води в 

біоставках і мілководних водних об'єктах із заростями макрофітів або, як їх 

називають, «біологічних ставках із посадками вищих водних рослин». У такого 

роду спорудах вміст азоту знижується на 10-80%, органічних речовин (по ХСК) 

– до 90%, нафти і нафтопродуктів до 60%, завислих речовин – до 98%, БГКП – 

до 98%. На ефективність роботи цих споруд впливають ті ж чинники, що й у 

випадку з ботанічними майданчиками. 

До недоліків «біологічних ставків із посадками вищих водних рослин» 

варто віднести потребу у відчуженні великих площ землі, наявність застійних 

зон, можливість повторного забруднення за рахунок некерованості процесів 

очищення. 

Закрите біоплато гідропонного типу (рис.8.2) 

Споруди можуть бути використані для доочищення забруднених 

промислових стоків хімічних заводів, харчових і переробних підприємств. 

Спосіб доочищення стічних вод шляхом проходження їх через ємності зі 

щальними заростями вищих водних рослин потребує значних капітальних затрат 

на буджівництво споруд і їх обладнання та експлуатаційних затрат на видалення 

накопичених забруднень і відновлення очисної функції споруд. До того ж вони 
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практично не працюють в зимовий період і при низьких температурах повітря 

(квітень, листопад). 

 

Рисунок 8.2 – Схема доочищення на спорудах біоплато гідропонного 

типу [28]: 

1 – підвідна труба; 2 – очисна ємність з манником; 3 – очисний майданчик; 4, 5, 6 – очисні 

ємності; 7, 8 – інертний матеріал; 9 – дірчасто-щілинна стінка; 10 – щілинний колодязь; 11 – 

фільтруюча стінка; 12 – пересувна порожниста стінка зі скобою; 13 – трикутний водозлив; 14 – лоток; 

15 – колодязь з камінням. 

Система працює таким чином: стічна вода після очищення її на 

традиційних спорудах самопливом підвідною трубою з висоти 20-30 см, стікає у 

щілинний колодязь очисної ємності з рослинами манника. Стічна вода через 

дірчасто-щілинну стінку проходить крізь інертний матеріал і по щілинному 

колодязю піднімається до трикутного водозливу, стікає на лоток і падає з висоти 

0,2 м в щілинний колодязь очисного майданчика, викликаючи в ньому 

турбулентність, проходить через порожнисту стінку в інертні матеріали з 

кореневою системою очерету, далі послідовно на четверту очисну ємність з 

лепехою, п'яту з ірисом, шосту з рогозом. 

З останньої очисної ємності очищена стічна вода через водозлив і лоток з 

метрової висоти поступає у колодязь з камінням, вкритим водоростями. При 

падінні з висоти 1 м вода додатково очищається і збагачується киснем, а далі 

відводиться у природні водойми або повертається для повторного використання. 

Ефективність такої послідовності очищення і розташування рослин встановлено 
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експериментально. Для забезпечення цілорічного безперервного 

функціонування споруди над очисним каскадом влаштовується теплична легка 

споруда, в якій тепло в зимовий час підтримується стічною водою, а в теплу пору 

року в ньому формується "тропічний клімат", за рахунок сильного 

випаровування води і накопичення тепла, що значно посилює ріст водоростей та, 

відповідно, їх очисну здатність [28], [91]. 

В кінці вегетації зрізають суцвіття з насінням вищих рослин і застеляють 

ними поверхню очисних ємностей. Після прорастання насіння зрізають 

надводну частину рослин з висотою стебла на 5-10 см вище рівня стічної води, 

що виключає змив зрізаних суцвіть стічною водою до однієї сторони очисного 

майданчика і створює можливість надходження кисню через стебла до коренів 

водних рослин. Все це забезпечує безперервне функціонування очисної системи. 

Після послідовного проходження стічної води через очисні ємкісті з манником, 

і далі з очеретом, лепехою, ірисом, рогозом концентрація забруднюючих 

речовин (фосфатів, амонійного азоту, нітритів, сполук заліза, нафтопродуктів) в 

очищеній стічній воді на виході із споруди знижувалася до ГДК, збільшувалася 

кількість розчиненого кисню і розсіювався неприємний запах. Вода ставала 

придатною для скидання в природні водойми або для повторного використання. 

Доочищення нафтовмісних стічних вод з використанням водоростей роду 

Vaucheria. Може бути використано для очищення слабозабруднених прісних і 

солонуватих нафтовмісних стічних вод у вугільній, хімічній, нафтохімічній та 

інших галузях промисловості. Стічні води, що містять тонкодисперговані 

нафтопродукти після грубого їх очищення (механічного, фізико-хімічного або 

біологічного) із залишковим вмістом нафтопродуктів 0,2-1,2 мг/л, направляють 

в мілководні водойми, утворюючи кілька каскадів, в яких розміщують на 

сітчастих піддонах культуру водоростей роду Vaucheria. Водойми мають такі 

параметри: 

• загальна довжина 200–400 м; 

• ширина 3–10 м; 
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• глибина 1,5–3,0 м. 

Культура водоростей займає всю площу горизонтального перерізу водойм 

на глибині 0,2-0,5 м. Технологічна схеима передбачає послідовне проходження 

води через фотосинтезуючий шар водоростей, а потім крізь шар дерновини. 

Очищення води здійснюється в безперервному режимі зі швидкістю течії потоку 

0,2-4,2 м/годину. Максимальна втрата напору при проходженні через культуру 

водоростей становить не більше ніж 0,5 м. 

Шар дерновини при накопиченні осаду замулюється, тому частину його 

слід видаляти. Зменшення шару дерновини компенсується її природним 

приростом за рахунок відмирання живих клітин водоростей. В процесі очищення 

стічних вод досягається зниження концентрації нафтопродуктів до значень, що 

не перевищують 0,05 мг/дм3 (гранично допустима концентрація у водоймах 

рибогосподарського використання). 

Очищення води від тонкодиспергованих нафтопродуктів у вигляді хімічно 

стійкої масляної емульсії в концентрації 0,23-0,48 мг/ дм3 здійснюється шляхом 

фільтрації через 4 послідовно розташованих каскади споруд, що містять 

культуру водоростей роду Vaucheria в кількості 5,2-17,7 г/м2 (підрахунок за 

живими клітинами) та 15,7-53,2 7 г/м2 (вміст у дерновині). Процес фільтрації 

проводиться при швидкості 1,68 м/годину з послідовним пропусканням води 

спочатку через шар живих клітин культури водоростей і потім через шар 

дерновини, утворений відмерлими її клітинами. Встановлено, що пропускаючи 

воду послідовно через фотосинтезуючий шар і шар дерновини водоростей, 

досягають зниження концентрації нафтопродуктів в фільтраті з 0,23-0,48 мг/ дм3 

до 0,03-0,05 мг/ дм3. 

Порівняння отриманих результатів показує, що при запропонованому 

способі інтенсивність процесу глибокого очищення води від 

тонкодиспергованих нафтопродуктів у 101-218 разів перевищує інтенсивність 

традиційного способу, що використовується в аналогічних умовах [97] . 
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Процес доочищення стічних вод, що пройшли попереднє очищення в 

ставку-відстійнику і містять тонкодисперговані нафтопродукти в концентрації 

0,20-0,79 мг/дм3, здійснюють фільтрацію вод через 4 каскади, що містять 

культуру водоростей роду Vaucheria в кількості 174 г/м2 живих клітин 

водоростей з накопиченими в ній, в процесі очищення води, забруднюючими 

речовинами. Процес фільтрації здійснюють в безперервному режимі зі 

швидкістю 0,20-4,24 м /годину. 

Встановлено, що концентрація нафтопродуктів в очищеній воді, не 

перевищує 0,05 мг/дм3, що відповідає нормам для скидання у водойму-приймач 

рибогосподарського використанняы визначалася при початковій концентрації 

нафтопродуктів 0,2-0,8 мг/дм3 і швидкості фільтрування 0,2 м/годину, а при 

швидкості фільтрування 1,6-4,2 м/годину і при початковій концентрації до 0,5 

мг/дм3 ефективність очищення стічних вод від нафтопродуктів становила 85,3-

95,8% [28]. 

Канали-басейни гідроботанічного очищення стічних вод (рис.8.3) 

Використовуються для очищення та доочищення стічних вод за 

допомогою вищих водних рослин. Являють собою декілька послідовно 

розташованих басейнів, стіни і дно яких можуть бути виконані з бетону з 

гідроізоляцією з бітуму, глини. У буферній ємності стічні води усіх видів 

змішуються і відбувається їх насичення киснем з атмосферного повітря. Кисень, 

розчинений в стічних водах, сприяє активізації мікроорганізмів та інтенсифікації 

процесу біохімічного окислення. При цьому стічна вода освітлюється за рахунок 

осадження завислих часток. Стінка буферної ємності звернена до басейну. Тут 

знаходиться переливний жолоб, по якому стічні води з буферної ємності 

перетікають в розподільчий жолоб з рівномірно розташованими по всій довжині 

отворами. Під кожним отвором знаходиться напівсферичний каркас, б'ючись об 

який потоки води перетворюються на дрібні краплі, завдяки чому відбувається 

аерація стоків [28]. 
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Рисунок 8.3 – Схема каналів гідроботанічного очищення стоків (розміри у 

м) [28]: 1 –підвідний трубопровід; 2 – відстійник;, 4, 5 – секції біологічного ставка з макрофітами; 3 

– перепускний пристрій; 6 – скидний пристрій; 7 – дамба; 8 – скидний трубопровід. 

Вищі водні рослини, які контактують зі стічними водами, закріплюють у 

каналах. При проходженні через канал стічні води інтенсивно перемішуються, а 

водні рослини, поглинаючи з них поживні речовини мінерального і органічного 

походження, асимілюють забруднюючі речовини і перетворюють їх в 

нешкідливу масу. 

В кінці вегетаційного періоду частини вищих водних рослин, що 

знаходяться над поверхнею води, обламуються і течією відносяться до укосу 

каналу, де їх вручну збирають і видаляють. Завдяки життєдіяльності рослин 

протягом усього року очищення стічних вод триває і взимку. Тривалість 

вегетаційного періоду вищої водної рослинності при температурі 5° С і вище 

становить близько 244 діб на рік. 

Ефективність доочищення стічних вод в каналах гідроботанічного 

очищення наведено в таблиці 8.2 [61], [97]. 

Заготівля і посадка водних вищих рослин здійснюється ранньою весною, 

відразу ж після відтавання ґрунту. У зв'язку з тим, що посадковий матеріал 

очерету до утворення стеблостою не витримує затоплення, проточні секції 

споруди слід наповнювати стічною водою, в міру зростання стеблин. При 

культивуванні комишу в спорудах проточні секції каналу слід наповнити відразу 

на глибину до 2 м  [95]. 
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Таблиця 8.2 –  Очищення (мг/дм3) стічних вод в каналах гідроботанічного 

очищення  

Показники Концентрація забруднень,мг/дм3 

На вході На виході 

РН 7,2-8,2 7,7-8.5 

Завислі речовини 7,8,-17,0 3,0-6,8 

Нафтопродукти 0-8 0 

Метанол 0-0,5 0 

Формальдегід 0-1,3 0 

СПАР 0-3,04 0-0,3 

Цинк 0-0,0006 0 

Алюміній 0-0,003 0 

Хром 0-0,0003 0 

Жорсткість загальна, мг-екв/л 6,8-11,2 5,3-9,6 

Кальцій 98-60 72,4-123,0 

Магній 27-34 20,4-29,6 

Лужність загальна, мг-екв/л 4,0-5,4 2,5-4,2 

Сульфати 240-451 228-406 

Хлориди 226-493 204-420 

Азот амонійний 0-6 0 

 

Зростання вищих водних рослин регулюється скошуванням  надводної 

частини, при цьому важливо не допускати пошкодження кореневої системи і 

самих стебел. Скошення стеблевої частини ВВР в кінці   вегетаційного періоду і 

утилізація біомаси запобігає вторинному забрудненню води токсичними 

речовинами, що накопичилися в стеблах і листках, а також заболочуванню 

водойми [97]. Максимальна ефективність очищення стічних вод вищими 

водними рослинами досягається при швидкості течії стоків через зарості рослин 

10-20 м/годину, при цьому час проходження повинен складати влітку 2-4 години, 

а взимку – 4-6 годин. У таблиці 8.3 представлені дані про накопичення 

мікроелементів водними рослинами. 

Різні види вищих водних рослин здатні поглинати азот у стічних водах, які 

подаються на очищення, у вигляді NH3, NO2, NH4
+.  
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Таблиця 8.3 – Накопичення водоростями мікроелементів (кг / га) [28] 

Вид рослини Біомаса, т/га у 

вологому стані 
Мn Pb Со Си 

Рогіз 

вузьколистий 
71,9 13,66 0,60 0,01 0,36 

Очерет 

звичайний 
71,5 15,6 0,50 0,0042 0,35 

Комиш 

озерний 
80,5 14,5 0,39 0,004 0,31 

Рдесник 

гребінчатий 
24 2,5 0,21 0,01 0,03 

Рдесник 

блискучий 
23,6 4,25 0,40 0,024 0,087 

 

Біоплато фільтраційного типу 

Одним з видів штучно заболочених ділянок є біоплато (рис.8.4). Різні його 

види були досліджені в Інституті гідробіології АН УРСР і ВНДІВО в 1975-85 рр. 

і реалізовані при будівництві каналу Дніпро-Донбас. Дослідження роботи 

біоплато фільтраційного типу було проведено на дослідному полігоні в районі 

Орельківського водосховища (канал Дніпро – Донбас) при очищенні 

колекторно-дренажних вод і поверхневого стоку, зниження азоту по аміаку 

складало 80 – 95%, по нітратах – 85 – 97%. Дослідження показали, що за рахунок 

інфільтрації стічної води через ґрунти,  ступінь її очищення збільшилась на 20% 

порівняно з ботанічними майданчиками, береговими і русловими біоплато. Так 

само завдяки спільній дії комплексу вищих водних рослин і мікроорганізмів, які 

селяться в біоплато, відбувається доочищення стічних вод від нафтопродуктів і 

важких металів. 

До комплексу очисної споруди біоплато входять такі елементи: відстійник-

септик; блок зневоднення осаду відстійника; фільтраційні блоки, призначені для 

видалення дрібних фракцій завислих речовин і розчинених домішок; блок 

поверхневого біоплато, призначеного для більш глибокого очищення від 

розчинених домішок і видалення дрібних фракцій завислих речовин, які 

представляють собою штучні або природні зарості ВВР – вищих водних рослин 

(очерет, осока, рогіз та ін.). Схема очисних споруд, кількість і конструкція 
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окремих елементів біоплато, їх розміри визначаються за допомогою 

математичної моделі, виходячи з вимог до якості очищених стічних вод. 

Залежно від гідрогеологічних умов місцевості блоки можуть бути  

додатково обладнані протифільтраційним екраном, який виключає можливість 

забруднення підземних вод. 

 

Рисунок 8.4– Схема комплексу очищення стічних вод  «Біоплато» [72]. 

Каркасні біологічні фільтри (рис.8.5) можуть бути використані для 

доочищеня стічних вод підприємств нафтової, нафтотехнічної та 

нафтопереробної галузей. Стічна вода після очищення в аеротенках поступово 

стікає в ємності з вищими водними рослинами. Рослини висаджуються на шар 
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дрібнозернистого матеріалу які, проростаючи, утворюють в ньому просторову 

структуру. Після закінчення вегетаційного періоду квітконоси з насінням 

зрізаються і розкладаються поступово по поверхні, а зелена маса видаляється. 

Система промивається чистою водою та ізолюється від низьких температур 

побудовою над ємностями легкої будівлі тепличного  типу. 

Даний спосіб забезпечує високу ступінь очищення від розчинених 

нафтопродуктів і мінеральних забруднень. Проте при надходженні на споруди 

стічних вод з відносно високим вмістом нафтопродуктів і завислих речовин 

фільтруюча загрузка швидко замулюється, що призводить до істотного 

збільшення втрат напору, порушення руху потоку води спорудою і в кінцевому 

підсумку до зниження якості очищення. 

Впровадження в технологічну схему очищення стоків біологічних 

фільтрів, що представляють собою корпус, в якому встановлено каркас з 

корозійно-стійкого матеріалу, обгорнутий полімерним волокнистим 

синтетичним матеріалом, на який закріплюють коріння вищих водних рослин. 

При цьому обгортка і коренева система використовуються в якості основи для 

створення співтовариства мікроорганізмів активного мулу, що забезпечує 

додаткове очищення стічних вод. Рівень води в фільтрах підтримується вище 

рівня каркасів (рис.8.5). 

 

 

Рисунок 8.5 – Схема біологічного очищення стічних вод від третинних 

відстійників перед скидом у водойму [28] 

1 – третинні відстійники; 2 –підвідний колектор; 3 – будівля доочищення; 4 – розподільча 

система; 5 – перфоровані трубки; 10 – водовідвідний лоток; 11 – колектор. 
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Рисунок 8.6 –  Схема роботи біофільтра у будівлі доочищення [28]: 

5– перфоровані трубки; 8 – коренева система вищих водних рослин; 6 – каркаси зі 

корозійностійкого матеріалу; 7 – каркас із полімерного волокнистого синтетичного матріалу типу 

«ВІЇ», що затримує надлишковий активний мул після третинних відстійників; 8 – водозлив; 9 – 

водоприймальні лотки; 10 – водовідвідний лоток; 11 – колектор. 

 

 Ефективність використання фільтрів з ВВР  наведена в таблиці 8.4. 

Таблиця 8.4 – Якість очищених стічних вод при використанні біофільтрів 

з посадками вищих водних рослин [28] 

Показник 

Концентрація забруднень, мг/дм3 

Після 

третинних 

відстійників 

Після очищення на 

фільтрах з 

висадженими 

рослинами 

Нафтопродукти 0,69 0,64 

Завислі речовини 31,0 18,64 

Азот амонійний (NH4) 0,62 0,53 

Азот нітритний (NO2) 0,092 0,082 

Азот нітратний (NO3) 6,6 6,2 

Р2О5 0,39 0,38 

 

Штучні (природні) заболочені ділянки являють собою обваловані штучні 

(або природні) пониження рельєфу місцевості з болотною рослинністю або ВВР, 

площа яких коливається від декількох одиниць до декількох десятків га. Споруди 
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цього типу відрізняються від описаних раніше незначними (0,15-0,45 м) 

глибинами потоку рідини, що очищається та видовим складом рослин. 

Можливі варіанти конструктивних рішень та експлуатаційних 

характеристик споруд такого роду. Як правило, вода в таких спорудах  

проходить крізь зарості ВВР або рослин вологого місцеперебування (болотної 

рослинності), частково – через прикореневий шар ґрунтів і шляхом природного 

дренажу відводиться з ділянки у водні об’єкти. Основною експлуатаційною 

характеристикою штучних заболочених ділянок є довжина шляху фільтрації (від 

100 до 1500 м) і швидкість руху води ( від 6 до 10 днів). Ефективність їх 

застосування характеризується зниженням концентрацій амонійного азоту на 30 

– 60 %, нітратів – на 10 – 20 %, БСК – на 50 – 70 %. Дослідження ефективності 

застосування штучних заболочених ділянок для очищення і доочищення 

природних і стічних вод набуває поширення. 

Очисні споруди каналізації з елементами фітотехнологій застосовуються 

для очищення стічних вод окремих будинків, об'єктів, що знаходяться в малих 

населених пунктах, в яких відсутня централізована каналізація. Природні методи 

очищення стічнимх вод із застосуванням фільтруючих колодязів, піщано-

гравійних фільтрів і фільтруючих траншей можуть бути використані за 

сприятливих грунтових умов (при піщаних, супіщаних і суглинистих грунтах з 

коефіцієнтом фільтрації не менше ніж 0,1 м/добу) при низькому рівні грунтових 

вод, надійному захисті підземних вод від забруднення і відповідних кліматичних 

умов. 

Згідно з ДБН В.2.5-75 [18] для  попереднього очищення стічних вод 

окремих будинків перед піщано-гравійними фільтрами, фільтруючими 

траншеями, фільтруючими колодязями, іншими спорудами очищення стічних 

вод можна застосовувати септики (при витраті стічних вод до 20 м3/добу). 

Випуски із будинків слід приєднувати до септиків через оглядові колодязі. 

Повний об’єм септика потрібно приймати: 
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- при витраті стічних вод до 5 м3/добу – у розрахунку на приплив 

стічних вод не менше ніж за 3 доби; 

- при витраті стічних вод понад 5 м3/добу – не менше ніж за 2,5 доби. 

При витраті стічних вод до 1 м3/добу слід приймати однокамерні, до 10 

м3/добу – двокамерні, понад 10 м3/добу – трикамерні. 

Об’єм першої камери у двокамерних септиках слід приймати на рівні 

розрахункового об’єму; у трикамерних – 0,5 розрахункового об’єму, далі – по 

0,25 розрахункового об’єму. 

Лоток труби, яка підводить стоки, слід розташовувати не менше ніж 0,05 

м вище розрахункового рівня  стічних вод. У септиках потрібно передбачати 

пристрої для затримання плаваючих речовин і природну вентиляцію. 

Технологічний процес очищення стічних вод проходить у два етапи:  

− попереднє очищення;  

− доочищення (глибоке очищення).  

Конструктивно септик – це круглий або прямокутний у плані резервуар із 

бетону або поліетилену (рис. 8.7), у якому зі стічної води при повільному русі 

випадають завислі речовини і осідають на дно, утворюючи осад. Цей осад 

піддається повільному процесу шумування, під час якого частки забруднень 

розділяються на розчинні у воді та органічно нерозчинні мінеральні речовини, 

які накопичуються у септику. На поверхні стічних вод у септику утворюється 

плівка (із забруднень які легше води, найчастіше – жирів), або піна, що 

утворюється в процесі шумування (в анаеробних умовах), різних речовин, що 

містяться в стічних водах. Для ефективного процесу освітлення стічної води 

тривалість відстоювання повинна бути не менш 3-х діб – звідси, вимога до 

відповідної ємності резервуара, у залежності від кількості стоків. У септиках 

видаляється близько 60 – 70% завислих речовин і органічних речовин за БСК5 – 

40 – 70% [98].  

У очисних спорудах типу піщано-гравійних фільтрів і фільтруючих 

траншей одночасно здійснюється кілька процесів: механічне і біологічне 
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очищення стічних вод. У септиках відбувається освітлення та обробка 

(зброджування) осаду, його ущільнення. При тривалому перебуванні стічних вод 

у септиках (з розрахунку – до доби) вилучається високий відсоток завислих і 

колоїдних домішок, на виході із септика їхня концентрація складає в середньому 

30-40 мг/дм3. При таких залишкових концентраціях суспензій дренуючі траншеї 

піщано-гравійних фільтрів, де йдуть паралельно сорбційні та біологічні процеси, 

не засмічуються і працюють тривалий час (10-20 років) – до наступного періоду 

регенерації системи. Основні і супутні споруди розміщені компактно, прості в 

експлуатації, стійкі до змін концентрації забруднювачів, забезпечується високий 

ступінь очищення. 

 

Рисунок 8.7 – Схема  підземного краплинного біофільтру [72]  

Тривала експлуатація такого роду споруд показала зв'язок між 

концентрацією завислих речовин і БСК5 стічної рідини, що пройшла обробку 

(табл.8.4). 

 

Таблиця 8.4 – Показники очищених вод у септиках, мг/дм3. 

БСК5 Завислі речовини 

45-65 40-45 

Таким чином, влаштування септиків забезпечує попереднє рочищення 

стічних вод і сприяє їх тривалій і надійній роботі: 

Робоча глибина води в септику повинна складати 1-1.5 м, більші глибини 

ускладнюють видалення осадів і сприяють утворенню короткозамкнених 

потоків рідини, що знижує ефект поділу твердої і рідкої фаз. 

Рівень води між підвідними та відвідними трубопроводами повинен 

складати не менше ніж 0,5 м, їх варто розташовувати так, щоб до них не 
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потрапляли донний осад і речовини, що плавають. З цією метою в місцях впуску 

і випуску стічних вод необхідно встановлювати трійники, що виключають 

прямий потік, і забезпечується забір води з-під рівня. Ці пристрої повинні бути 

занурені у воду не менш чим на 0,2 м, і підніматися над водою не менш чим на 

0,1 м. 

Для постійного видалення газів у септику улаштовуються вентиляційні 

труби. Як правило, в осаді поряд з мінеральними сполуками утримується велика 

кількість органічних речовин, частина яких після осадження починає процес 

шумування під впливом анаеробних мікроорганізмів, що триває протягом 6-ти 

місяців. Гази, що утворюються в процесі шумування (метан, вуглекислий газ, 

сірководень), у більшій або меншій кількості здатні прямувати з потоком рідини, 

додаючи рідині специфічний запах. 

Обслуговування септика здійснюється через люки. Перекриття септика 

повинне виключити надходження атмосферних опадів до споруди. 

Ефективність очищення господарсько-побутових стічних вод за 

допомогою очисної споруди з елементами фітотехнологій наведено у таблиці 

8.5. 

Фільтруюча траншея (підземний краплинний біофільтр) – у складі 

дренажних труб і шару фільтруючої товщі зі щебеню влаштовані у грунті на 

глибині 1 м від поверхні землі. У цій системі  аеробні бактерії розвиваються у 

фільтруючій товщі із шару щебеня безпосередньо під дренажними трубами, а 

подача кисню здійснюється шляхом вентиляції (рис.8.8- 8.14). 
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Таблиця 8.5 – Ефективність очищення стічних вод від житлового будинку 

(на прикладі домогосподарства селища Вилкове, Одеська область). 

Найменування 

показників 

Концентрація, мг/дм3 

Перед 

очищенням 

Відстійник – 

септик. 

Краплинний 

біофільтр 

ГДК води на 

скиді перед 

подачею в 

систему 

ШППВ 
Завислі 

речовини 

98,0 48,4 17,4 +25* 

БСК5 80 51 14 15* 

ХСК 140 112 70 80* 

Амоній 6,2 5 1,1 2,0 

Нітрити 0,22 0,18 0,06 0,08 

Нітрати 1,6 1,4 7,5 40 

Фосфати 11 4,5 1,8 3,5 

СПАВ 281 0,75 1,45 0,5 

Колі-титр 1x106 5x104 5x102 До 1000 

 

 

 

Рисунок 8.8 –  Схематичний план підземного краплинного біофільтру – 

фільтруючої траншеї  

 

Рисунок 8.9 – Схематичний розріз підземного краплинного біофільтра та 

фільтруючої траншеї. 
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Рисунок 8.10 – Схематичний розріз підземного краплинного біофільтра та 

інфільтруючого насипу [72] 

 

Рисунок 8.11 – Фото будівництва підземного краплинного біофільтра та 

інфільтруючого насипу  

 

Рисунок 8.12 –  Схематичний розріз та фото підземного краплинного 

біофільтра з цеолітом у якості фільтруючої товщі  
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Рисунок 8.13 –  Фото монтажу системи підземного краплинного біофільтру 

з цеолітом у якості фільтруючої товщі. 

Для відведення очищеної стічної води замість щебеневої (керамзитової) 

товщі розроблений і вже впроваджується на Україні спеціальний дренажний 

трубофільтр, один блок (вага 11 кг) замінює 800 кг гравію або 10 -15 м дренажної 

труби. Умови використання такої споруди – відстань до ґрунтових вод не менше 

0,8 м. Перед укладанням трубофільтр необхідно обгорнути геотекстилем 

(рис.8.14). 

  

 

Рисунок 8.14 – Фото укладки дренажного трубофільтру відразу після 

септиків 
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Підземна фільтрація доцільна з двох точок зору. По-перше, вона дозволяє 

доочищувати стічні води, що надходять після септиків (або інших установок з 

ефектом очищення не менше ніж 95%) і  тому що продовжується процес 

розкладання та мінералізації органічних речовин. По-друге, дає можливість 

організувати підземне зрошення – розподіляючи в ґрунтових ділянках стоки, 

збагачучи їх вологою і добривами, необхідними для рослин. Підземне зрошення 

з використанням очищених стоків можна розглядати як ефективний метод 

утилізації стічних вод. У населеному живими організмами ґрунті відбувається 

подальше, більш глибоке розкладання забруднень, що і є метою будь-якого 

очищення.  

З моменту входу стічних вод у зону фільтрації і до моменту виходу кожна 

їх частина контактує з фільтрувальним середовищем протягом 6-12 діб. Цим і 

пояснюється високий ефект очищення при використанні фільтруючих колодязів, 

полів підземної фільтрації, фільтруючих траншей і піщано-гравійних фільтрів. 

Усі типи пристроїв підземної фільтрації забезпечують досить високий 

рівень очищення стічних вод за вмістом БСК5 і завислих речовин (наближається 

до 100%). Крім того, над ними висаджають чагарники, а частіше облаштовують 

трав'яні галявини чи газони. 

Біоінженерні споруди (БІС) - очисні споруди, що об'єднують основні 

елементи споруд ґрунтового очищення з гідробіоценозами біоплато або 

біоставків з посадкою ВВР, застосовують для доочищення господарсько-

побутових стічних вод. Відмінною рисою БІС є штучно сформований 

біогеоценоз, кількісні і якісні характеристики складових компонентів якого 

формуються під безпосереднім впливом ВВР. Конструкція даного типу споруд 

забезпечує рух потоку рідини, що очищається в горизонтальній площині – крізь 

зарості макрофітів, а також і у вертикальній – через корененасичений шар 

ґрунтів, насичених мікрофлорою і добре розвинутим альгоценозом.  

БІС представляють  собою басейни довільної форми, у основі яких 

розміщена фільтруюча товща із піску, гравію), в якій висаджена кореневищна 
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маса вищих водних рослин (очерет, комиш, рогіз або аір). Дренаж 

різноманітного типу і конструкції забезпечує рух забруднених вод крізь зарості 

вищих водних рослин і прикореневий шар фільтруючої товщі. У прикореневій 

товщі відбувається формування біогеоценозу мікроорганізмів, які сприяють 

очищенню потоку води від забруднень. Найпростіші механізми регулювання 

забезпечують необхідний час контакту (Тк) забрудненої води з біогеоценозом 

БІС. 

Біоінженерними спорудами забезпечується очищення від іонів амонію на 

70-90%, нітрату-іона на 95-98%, фосфатів на 60-90%, іонів важких металів на 30-

60%, іонів кальцію, натрію, магнію на 10-15%, органічного забруднення (по 

БСК5) на 85-95%, нафтопродуктів на 80-90%, бактерій Е-coli на 96-98%, 

мікроводоростей на 97-99%, завислих речовин та механічних домішок на 97-98% 

[98]. 

За діючими нормами кількість фекальних коліформ не повинна 

перевищувати 10000 штук в 1 л води. Дослідженнями визначено, що за час 

перебування стічних вод в БІС кількість коліформ на виході із споруд становить 

від 200 до 600 штук в 1 літрі, що задовольняє вимогам нормативних документів, 

а повну дегельментацію від яєць гельмінтів забезпечує фільтрація стічної води, 

що очищується, в товщі піску фракцією  менше 2 мм,  з швидкістю потоку не 

більше 3-5 м/добу. Використання дрібнозернистого піску із коефіцієнтом не 

більше 1-2 м/добу і товщиною шару не менше 0,6 м забезпечить достатній час 

проходження води (5-12 годин) у фільтруючому завантаженні, для забезпечення 

99% очищення по показникам БГКП [98]. 

Біоінженерні споруди з 1983 р. пройшли лабораторні і натурні 

дослідження і включені більш ніж у 400 проектів водоохоронних комплексів, що 

споруджуються в різноманітних регіонах країни, а також у СНД і Німеччині [98]. 

Обмеженням для забезпечення досягнення необхідного ступеню 

очищення (90-95%) за рахунок руху у фільтруючій товщі вважається 

концентрація завислих речовин  300 мг/дм3 [99]. У випадку високих 
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концентрацій завислих речовин необхідно забезпечити попереднє очищення 

стічних вод перед надходженням на біоінженерні очисні споруди з фільтруючою  

піщано-щебеневою товщею споруди. 

Останнім часом, в схемах очищення побутових вод для малих населених  

пунктів успішно впроваджуються замість традиційних залізобетонних 

відстійників, так звані відстійники-біоплато, розроблені на основі БІС. Прийнята 

конструкція відстійника-біоплато має низку переваг перед залізобетонними 

ємностями. Перевага відстійника-біоплато перед традиційними відстійниками 

полягає в тому, що його конструкція забезпечує поєднання механічного та 

біологічного очищення в одній споруді, захищає блоки каскаду БІС (основні 

споруди очищення) від значної частини завислих речовин та попереджує 

кольматацію споруд і подовжує термін експлуатації без поточного ремонту та 

очищення від осаду (простота і надійність в обслуговуванні). 

Осадження завислих речовин відбувається на поверхню фільтруючої 

товщі відстійника-біоплато. У процесі осадження значну роль відіграє очерет 

звичайний, а саме його водно-повітряні стеблові корні, що утворюються у 

водному шарі води. Цей тип коренів утворює розгалужені пучки мочкуватих 

коренів і зумовлює найбільш інтенсивне поглинання речовин з водного розчину 

та створюює додаткову площу для осадження на поверхні коренів частинок 

завислих речовин. Осаджені у відстійнику-біоплато завислі речовини 

перероблюються біоценозом БІС (рослини, мікроорганізми, водорості) і 

включаються у кругообіг речовин, формуючи гумусовану частину фільтруючої 

товщі [72], [100]. 

Наявність у спорудах щільних заростей вищих водних рослин (понад 

200-300 шт. рослин на 1 м2), забезпечує мінімальний контакт стічних вод з 

повітрям і на відміну від класичних відстійників, вони перестають бути 

джерелом забруднення повітря сірководнем, парниковими газами, тощо.  

На рисунку 8.15 приведено схему типової біоінженерної очисної споруди 

з рухом води товщею щебеню і регулюванням рівня води затвором шандорного 
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типу, встановленим у колодязі на виході з БІС. Вода до очисної споруди 

надходить після механічного очищення у відстійнику. Після випуску стічна вода 

протікає товщею щебеню, насиченого коренями очерету, нижче його поверхні 

(на глибині 5-10 см). У разі застосування  такої конструкції вода на поверхні 

споруди відсутня. Очищена вода скидним трубопроводом відводиться у водний 

об’єкт.  На вході та виході з БІС виконується укріплення із крупного щебеню, 

для більш рівномірного розподілу води по ширині споруди на вході та збирання 

і відведення води після очищення [98]. 

 

 

Рисунок 8.15 – Блок–схема (об’ємне зображення) типової споруди 

фіторемедіації. 

 

 

Рис. 8.16 – Поздовжній перетин типової споруди фіторемедіації. 

На рисунку 8.16 приведено повздовжній перетин біоінженерної очисної 

споруди з горизонтальним рухом води  товщею води над поверхнею фільтруючої 

товщі і вертикальним через фільтруючу товщу, насичену кореневою системою 

очерету та регулятором рівня води, встановленим у колодязі на виході з БІС. 
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Вода на очисну споруду БІС  надходить після механічного очищення у 

відстійнику.  

 

 

Рисунок 8.17 – Приклад споруди фіторемедіації 

 

Рисунок 8.18 –  Приклад споруди фіторемедіації 

Вищі водні рослини найкраще очищають воду в зоні розташування коренів 

(різосферна зона). Цей ефект спостерігається  в природі: біля берега озера, де 

ростуть лепеха, рогіз або осока, вода завжди чиста, а далі – каламутна. Щоб 

рослини очищали всю воду в ставку, поруч з ним роблять невелике штучне 

болото продовговатої форми, поєднане з основним ставком. Чим більше в ньому 

посаджено рослин, тим більша серед них конкуренція за органіку з основного 

ставка. Рослини повинні рости так густо, щоб за ними не було видно води. 

(рис.8.17; 8.18). 
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Дослідження за процесами очищення стічних вод в БІС виконувались на 

діючих біоінженерних спорудах, які були збудовані для Золочівської лікарні у 

Харківської області. Для очищення стічних вод лікарні і розташованого поблизу 

неї житлового масиву, було збудовано три відстійника і каскад з двох 

біоінженерних споруд, які діють вже протягом багатьох років і знаходяться під 

постійним авторським наглядом. 

Процес очищення стічних вод розпочинається відразу від початку роботи 

біоінженерних споруд і його ефективність зростає разом із зростанням у 

нихвищих водних рослин. 

На прикладі Золочівських очисних біоінженерних споруд можна 

прослідити залежність ступеню очищення від умов формування фітоценозів 

ВВР. Якщо у перший рік роботи споруд (2002 р.) очищення за такими 

показниками, як ХСК і завислі речовини, становило 80% і 48% відповідно 

(ступінь покриття рослинами – 10%), влітку наступного року очисна здатність 

БІС збільшилась до 97% за ХСК і 96% за завислими речовинами (ступінь 

покриття рослинами – 85%). Повне очищення стічних вод досягається при виході 

споруд на запроектовану потужність, як правило цей період складає 1,5-2 роки. 

Тривалість пусконалагоджувального періоду залежить від розвитку у БІС 

очерету. Цей період необхідний для нарощування рослинами підземної та 

надземної біомаси, від яких залежить площа покриття рослинами акваторії 

споруд. Розрахункова ступінь  очищення стічних вод на БІС, що відповідає 

вимогам діючих правил охорони поверхневих вод від забруднення, досягається 

за умови формування щільних заростей рослин та 100% покриття ними площі 

БІС. 

Таким чином, можна прогнозувати, що після закінчення 

пусконалагоджувального періоду і виходу біоінженерних споруд на 

запроектовану потужність, за умови 100% покриття рослинами площі БІС буде 

досягнута  
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9. Споруди фіторемедіації для попередження забруднення 

атмосферного повітря 

 

Забруднення атмосферного повітря може мати природні причини 

(землетрус, вулканічна діяльність, лісові пожежі, урагани тощо) і антропогенні, 

що виникли в результаті господарської діяльності людини. 

Багато забруднюючих речовин здатні до біоакумуляції, яка посилюється в 

харчовому ланцюгу і становить загрозу здоров'ю людини. Одним з напрямків 

охорони атмосферного повітря від хімічного забруднення є нормування 

надходження та вмісту забруднюючих речовин у повітря. 

З метою забезпечення якості атмосферного повітря в Україні діє ряд 

законодавчих екологічних нормативів. У відповідності зі ст.5 Закону України 

«Про охорону атмосферного повітря» показниками оцінки якості атмосферного 

повітря існують такі нормативи:  

нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря; 

нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин 

стаціонарних джерел;  

технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих речовин; 

нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних 

факторів стаціонарних джерел;  

нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та 

впливу фізичних факторів пересувних джерел.  

Основними джерелами більшостів забруднюючих речовин є антропогенна 

діяльність.  

Відповідно національної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2019 р., найбільшими забруднювачами атмосферного 

повітря в Україні є різні галузі промисловості, а саме: 

• теплоенергетика; 

• підприємства металургійного комплексу; 
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• нафтовидобувна промисловість; 

• нафтохімічна промисловість; 

• автотранспорт; 

• виробництво будівельних матеріалів. 

Найбільший процент в складі забруднення атмосферного повітря України 

складають наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю (30,4%), діоксид 

сірки (27,5%), пил у вигляді суспендованих і твердих частинок (12,6%), діоксид 

азоту (8,3%), формальдегід, аміак, оксиди важких металів, парникові гази.  

На підставі ст. 6 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» для 

оцінки стану забруднення атмосферного повітря встановлюються нормативи 

екологічної безпеки атмосферного повітря та нормативи гранично допустимих 

викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, рівні шкідливого впливу 

фізичних та біологічних факторів у межах населених пунктів, у рекреаційних 

зонах, в інших місцях проживання, постійного чи тимчасового перебування 

людей, об'єктах навколишнього природного середовища з метою забезпечення 

екологічної безпеки громадян і навколишнього природного середовища. 

Принцип нормування стимулює промислові підприємства зменшувати 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарні джерела промислових 

підприємств обладнуються пилогазоочисними установками, які використовують 

такі методи очищення повітря:  

• Хімічні (каталітичні та сорбційні методи очищення); 

• Механічні (відцентрове очищення, очищення водою, мокре очищення); 

• Фізико-хімічні методи (конденсація, фільтрування, осадження).  

Проте цих засобів очищення буває недостатньо для підвищення якості 

атмосферного повітря до відповідності нормативам у великих промислових 

містах. Поліпшення якості атмосферного повітря у великих промислових містах 

можливо здійснити: 



 

 

 

231 

 - шляхом зниження маси викидів забруднюючих речовин на джерелах 

промпідприємств, впроваджуючи для цього ефективніші установки і 

удосконалюючи методи очищення; 

- шляхом очищення атмосферного повітря безпосередньо в міських 

житлових районах, в місцях відпочинку;  

- шляхом очищення атмосферного повітря поблизу міських автодоріг з 

интенсивнам рухом транспорту і автомагістралей. 

В результаті антропогенної діяльності в атмосферу виділяються понад 200 

різних компонентів. Речовини, що забруднюють повітря, за величиною часток, 

швидкістю осідання і електромагнітним спектром підрозділяють на газ, пару, 

дим, туман і пил. Гази і пари легко проникають в тканини рослин через стоми і 

чинять пряму дію на метаболізм клітини. Пил осідає на поверхні листя, 

погіршуючи газообмін, поглинання світлової енергії і водний режим. 

Токсичні газоподібні сполуки проникають в рослини різними шляхами:  

- при газообміні через стоми,  

- з атмосферними опадами, 

- з пилом і аерозольними частками, що осідають на поверхні листя і пагонів.  

Наземні рослини здатні поглинати з повітря важкі метали, що забруднюють 

речовини через поверхню листових пластинок. На поверхню листя забруднення 

поступає у вигляді твердих або аерозольних часток. Залежно від розмірів і 

складу вони можуть: 

• змиватися у грунт; 

• розчинятися і поглинатися клітинами листа;  

• поступати через стоми у внутрішнє середовище, іноді закупорюючи 

стоми; 

• змінювати оптичні властивості листя за рахунок покриття його шаром 

пилу,  

• взаємодіяти між собою, іноді змінюючи активність. 
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Надходження токсичних неорганічних сполук до рослин умовно можна 

розділити на наступні стадії: 

1) сорбція забруднень поверхнею листя, 

2) диффузія крізь стоми або міжклітинники, 

3) розчинення, 

4) транспорт в в сполучну тканину і судини, 

5) накопичення в тканинах. 

Застосування технологій фіторемедіації для очищення повітря на 

джерелах викидів промпідприємств 

Зараз як в Україні, так і у світі відсутні промислові установки очищення 

повітря, які використовують технології фіторемедіації. Застосування для 

очищення повітря на джерелах викидів промпідприємств технології 

фіторемедіації недостатньо поширене з наступних причин: 

- наразі процес фіторемедіації атмосферного повітря недостатньо 

вивчений, застосування технології вимагає подальшого комплексного 

дослідження;  

- на зростання та виживання рослин, які використовуються у технологіях 

фіторемедіації, впливає ступінь токсичності забруднюючих речовин (технології 

фіторемедіації не підходять для очищення сильно забруднених повітряних 

потоків).  

- невідповідність швидкості процесів фіторемедіації і швидкості руху 

повітряного потоку, що очищається, на джерелі;  

- труднощі в забезпеченні сприятливих умов для зростання і розвитку 

рослин. 

З розвитком промисловості і збільшенням автотранспорту виникла 

необхідність додаткового очищення повітря безпосередньо в місцях відпочинку 

великих житлових масивів, вздовж автомагістралей, в виробничих та житлових 

приміщеннях. Для цих цілей найкращим є метод фіторемедіаціі. 
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Технології фіторемедіації для очищення та запобігання забруднення 

атмосферного повітря поблизу міських автошляхів з інтенсивним рухом 

транспорту та автомагістралей. 

Актуальною проблемою охорони навколишнього середовища є, перш за 

все, дослідження, спрямовані на поліпшення стану повітря поблизу 

автомобільних доріг. 

Забруднюючі речовини, що викидаються в повітря автомобільним 

транспортом з вихлопними газами, складають мільйони тонн і перевищують 

межі здатності атмосфери до самоочищення і згубно діють на здоров'я людей, а 

також на фізіологію і безпеку рослин. 

В спектрі забруднювачів, що надходять з вихлопними газами автомобілів: 

оксиди вуглецю та азоту, вуглеводні, бенз (а) пірен, сажа, солі важких металів. 

Забруднення рослинності поблизу автомагістралей відбувається переважно 

аеральним шляхом. Повітряні потоки при обтіканні рослин роділяються, тверді 

частинки, що містяться в них, за інерцією продовжують прямолінійний рух, 

вдаряються об поверхневі органи рослин (листя). Відбувається імпакція 

(вліпання) частинок в рослину. В результаті імпакціі відбувається очищення 

повітря. Таким чином, хвоя, листя служать фільтром аерозольних часток. 

Істотною частиною відкладень є незворотньо абсорбовані забруднювачі 

атмосфери, які внаслідок малих розмірів здатні проникати всередину тканин 

асиміляційних органів рослин. 

Існує кілька способів очищення повітря автодоріг за допомогою рослин. 

1) Спосіб очищення повітря за допомогою рослин, які вилучають важкі метали 

надземними органами з повітря [101]. Недолік - невисока продуктивність 

рослин, низькі темпи зростання, недостатнє поглинання забруднюючих речовин 

повітря. 

2) Спосіб використання в якості рослин-ремедіантів повітря, дерев: ясена, 

тополі, берези і в'яза [102]. 
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Недоліком цього способу є наявність дерев на автошляхах, що 

накопичують протягом ряду років величезну кількість кадмію та інших 

шкідливих хімічних речовин, що забруднюють автодорожні траси. 

3) досліджено, що рослини на узбіччях автодоріг, здатні сорбувати 

токсиканти з повітря. На узбіччях автодоріг висівали суміші з насіння рослин, 

здатних максимально сорбувати хімічні речовини з повітря (пасльонові, 

хрестоцвіті, складноцвіті, бобові та злакові). Пасльонові рослини мають 

здатність поглинати сполуки кадмію, бобові та злакові (мареві) сорбують важкі 

метали, хрестоцвіті - вловлюють з повітря миш'як і ртуть. Потім ці трави 

залишали на кілька років для самооновлення. 

В результаті досліджень запропоновано спосіб фіторемедіаціі повітря 

поблизу автомобільних доріг, що включає використання рослин, які 

акумулюють забруднюючі речовини, в якому рослини висівають вздовж доріг, 

шириною смуги - 3-4 м, використовується суміш рослин різних сімейств 

наступного складу,%: 

- пасльонові 40-50; 

- хрестоцвіті 20-30; 

- астрові (складноцвіті) 20-25; 

- бобові трави 10-15; 

- злакові трави 10-15. 

Результати проведених робіт показали, що з метою зниження вмісту 

шкідливих хімічних речовин уздовж автомагістралей раціонально висівати 

рослини з гіперакумулюючими властивостями із сімейства пасльонових, 

хрестоцвітних, айстрових, складноцвітих, злакових і бобових в комплексі. 

Отримані результати свідчать, що при комплексному підборі рослин - 

акумуляторів забруднюючих речовин (кадмію оксид, бенз(а)пірен, ртуть, 

свинець, мідь оксид, оксиди вуглецю, сірки, азоту, вуглеводні палива) повітря 

поблизу автодоріг значно очищається до гранично допустимих концентрацій 

[103]. 
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Використання технологій фіторемедіації  атмосферного повітря 

приміщень 

У 1980 роках НАСА займалося дослідженнями очищення повітря в 

приміщеннях за допомогою рослин, але вони покладалися на простий 

експериментальний підхід. Зараз вчені пропонують більш складні дослідження 

із залученням сучасних методів, щоб визначити характеристики ефективніших 

видів рослин в приміщеннях, включаючи їх морфологію (форму, розмір листя), 

анатомію і фізіологію (рівень асиміляції CO2). 

Здатність рослин поглинати гази через пори, які знаходяться на поверхні їх 

листя, сприяє перетворенню під час фотосинтезу вуглекислий газ та енергію 

світла на хімічну енергію, необхідну для їх росту. Рослини можуть поглинати не 

лише діоксид вуглецю, але й багато інших газів, у тому числі ряд летких 

органічних сполук (ЛОС - бензол (міститься в деяких пластмасах, тканинах, 

пестицидах та сигаретному димі) та формальдегід (міститься в деякій косметиці, 

засобах для миття посуду та килимів, пом'якшення білизни тощо). 

Перспективний напрямок - створення та впровадження напівавтономних 

«фітомодулів» із тропічних рослин у лікувально-профілактичних закладах, 

реабілітаційних центрах, місцях скупчення великої кількості людей (казармах, 

аудиторіях) для фіторемедіації закритих об’ємів повітря і поліпшення стану 

середовища внутрішніх приміщень (особливо лікарень).  

Кількість колоній Staphylococcus saprophyticus (санітарно-показові 

мікроорганізми − α- та β-гемолітичні стрептококи, золотистий стафілокок 

− виявлено не було) після двотижневої експозиції у кімнатах з 

представниками родів Ficus та Sansevieria зменшилася майже вдвічі, що 

свідчить про високу фітонцидну здатність рослин щодо цього 

мікроорганізму – потенційного збудника нозокоміальних інфекцій у 

пацієнтів лікарняних стаціонарів. 
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Технології фіторемедіації атмосферного повітря безпосередньо у міських 

житлових районах, місцях відпочинку 

Роль зелених насаджень в очищенні повітря міст важко переоцінити. 

Великі лісопаркові зони можуть бути активними провідниками чистого повітря 

в центральні райони міста. Якість повітряних мас значно поліпшується, якщо 

вони проходять над лісопарками і парками, площа яких становить в 600-1000 га. 

При цьому кількість завислих домішок знижується на 10 - 40%. Дерево середньої 

величини за 24 години відновлює стільки кисню, скільки необхідно для дихання 

трьох чоловік протягом того ж часу, і це особливо актуально з огляду на появу 

тенденції збільшення витрати кисню повітря автотранспортними засобами та 

промисловими підприємствами. 

Зниження забрудненості повітря в містах - це один з магістральних шляхів 

збільшення тривалості та якості життя населення, саме тому так активно в 

європейських країнах розвиваються нові стандарти якості як на паливо, так і на 

системи очищення вихлопних газів. Крім того, зараз весь світ бореться за 

«зелені» міста. Останні дослідження показали, що найкращими фільтрами 

вихлопних газів є дерева. Вони прекрасно  нейтралізують шкідливі речовини і 

зволожують повітря, що вкрай необхідно для правильної роботи епітелію 

дихальної системи людини, допомагає йому очиститися від пилу - основного 

джерела хронічних неінфекційних захворювань дихальної системи. 

Живі дерева та їх листя очищають повітря, знижуючи концентрації таких 

токсичних газів, як приземний озон, діоксид сірки, оксиди азоту. Дерева 

затримують на своїй поверхні завислі частинки c діаметром менше 10 і 2,5 мкм. 

Очищення атмосферного повітря за допомогою рослин в промислових 

містах рекомендується проводити за двома напрямками: 

1. очищення атмосферного повітря шляхом озеленення території в районі 

розташування великих промислових підприємств (зокрема озеленення СЗЗ), які 

мають найбільші викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
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2. фіторемедіація атмосферного повітря в найбільш забруднених житлових 

районах і місцях відпочинку населення. 

При плануванні озеленення території поблизу промпідприємств необхідно 

попередньо провести відбір дерев і рослин, стійких до забруднюючих речовин, 

які мають найбільші концентрації в атмосферному повітрі обраної території. 

Кожне промпідприємство має свій специфічний перелік таких речовин. 

Наприклад, для металургійних підприємств необхідно провести відбір рослин-

гіперакумуляторів важких металів за даними фактора переносу і показниками 

сорбційної здатності, для підприємств хімічної промисловості - відбір рослин-

гіперакумуляторів формальдегіду, фенолу, ксілолу, толуолу тощо. 

Так як процеси, залучені в фіторемедіаціі, відбуваються в природних 

умовах, озеленені рослинністю забруднені райони схильні до самоочищення без 

людського втручання.  

Поєднання фіторемедіаціі з ландшафтною архітектурою (застосування 

рослин, які використовуються для очищення території, в якості міських парків 

під час і після процесу очищення) дає змогу відновити заповідні зони. 

Інноваційна очисна система під назвою «Aura» є гігантською зігнутою 

спорудою (вежа), яке охолоджує і очищає повітря спираючись на принципи 

аеродинаміки. Усередині башти «Aura» розташовується дві камери. В одну з них 

втягується повітря, в інший проходить його очищення у фільтрах перед 

продувкою на високих швидкостях з пониженням температури. Створювана 

таким чином різниця в тиску забезпечує надходження нової порції забрудненого 

повітря до першої камери. Додаткове очищення повітря здійснюється за 

допомогою вертикальних зелених насаджень на конструкції вежі з системою 

крапельного зрошення. Одна вежа «Aura» висотою 18 метрів здатна очищати до 

32 мільйонів кубічних метрів повітря кожен день або 1,3 мільйона кубічних 

метрів повітря в годину. 
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Технологія фіторемедіації під назвою "вертикальний ліс" - це будинок 

висотою 54 метра, стіни якого будуть повністю засаджені деревами. На перших 

поверхах розташовують офіси, а на інших будуть звичайні квартири. Балкони і 

тераси будуть виходити на всі чотири сторони зеленої вежі, а фасади прикрасять 

2 тисячі дерев, чагарників і рослин. За словами представників архітектурної 

компанії Боері, це еквівалентно цілому гектару лісу. 

Модель «Штучного дерева» - установка для очищення повітря від 

шкідливих газів і аерозолів за допомогою рослин і природних процесів, які в них 

проходять. Очищення повітря відбувається завдяки розміщеним в спеціальній 

споруді рослинам, які не тільки переробляють вуглекислий газ в кисень, а й 

поглинають інші токсичні сполуки, в тому числі небезпечні дрібнодисперсні 

аерозолі. 

Установка «Штучне дерево» являє собою повністю автономний пристрій. 

Воно складається з корпусу з закріпленими на ньому змінними панелями, 

наповненими фільтруючими субстратами у вигляді рослин або сорбенту. В 

установці передбачена система поливу і система вентиляції. Корпус 

закривається кришкою, яка збирає дощову воду, кришка з'єднана з системою 

поливу. Корпус по всьому периметру зовні має захисну огорожу з ударостійкого 

світлопроникненого матеріалу з вбудованими світлодіодними лампами. На 

верхній частині корпусу встановлені елементи сонячних батарей, з'єднані з 

накопичувачем енергії. Очищення повітря відбувається за допомогою рослин 

або сорбентів, поміщених в спеціальну споруду - фільтр. Для очищення повітря 

використовуються мохи або спеціальні сорбційні матеріали. Такі фільтри здатні 

очищати повітря від забруднюючих речовин, в тому числі дрібнодисперсних 

аерозолів, використовуючи технології фіторемедіаціі. Всередині конструкції 

розташований витяжний вентилятор для створення струму повітря зовні крізь 

пластини з мохом для збільшення обсягу повітря, що фільтрується. 
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«Штучні дерева» очищають повітря на рівні людського зросту. Їх можна 

використовувати там, де рівень загазованості дуже високий, на перехрестях або 

уздовж доріг, а також в місцях, де посадити справжні дерева не представляється 

можливим в силу існуючої щільної міської забудови. Крім того, «штучні дерева» 

можуть бути як стаціонарними, так і мобільними. Це величезний плюс для 

міської інфраструктури, у міста з'являться пересувні споруди очищення повітря, 

що може підвищити його якість в великих містах саме там, де це потрібно. 

Такі пристрої підійдуть для очищення повітря в промзоні, для 

використання в скверах і парках міста, на майданчиках перед магазинами, на 

зупинках громадського транспорту [104]. 

Для ефективного очищення повітря обраної території необхідно: 

- ретельне вивчення характеру забруднення, особливостей території, на 

базі даних моніторингу атмосферного повітря виконати оцінку якості 

атмосферного повітря і визначити перелік основних забруднювачів, які 

підлягають очистці; 

- вибір технології фіторемедіаціі: фітодеградація, фітостабілізації, 

фітоекстракція, фітоволатілізація, різофільтрація, фітостімуляція; 

- підбір видового складу рослин, які оптимально підходять для даного типу 

забруднення і відповідають данним кліматичних вимог, визначення схеми 

посадки, вибор необхідних агротехнічних заходів; 

- вирощування рослин (проведення комплексу агротехнічніх заходів, у т.ч. 

підготовка насінного матеріалу, підготовка ґрунту, внесення мінеральних 

добрив, використання засобів захисту); 

- моніторинг ділянки (визначення концентрацій забруднюючих речовин в 

повітрі, аналіз і прогнозування). 

 

 

  



 

 

 

240 

10 Рекомендації щодо розробки біологічної складововї 

технології фіторемедіації для кліматичних зон України 

 

Вища водна рослинність (ВВР) або водні макрофіти та їхні співтовариства 

(біоценози), є досить чуттєвими індикаторами станів природного середовища їх 

проживання - водного, наземного та повітряного. Вироблені в них у процесі 

адаптивної еволюції ознаки є досить чіткими індикаторами рівнів води, а також 

її хімічного і органічного складу. Велика їх роль у біогеохімічному круговороті 

речовин і енергії перезволожених екосистем і в процесах самоочищення водойм 

[105] – [108]. 

У теперішній час ВВР опинилася у фокусі цілого ряду питань, пов'язаних 

з розширенням гідробудівництва, посиленням антропогенної евтрофікації 

водойм і рекреаційного навантаження, необхідністю вилучення великих обсягів 

води для промисловості, комунального і сільського господарства, між 

басейнового перерозподілу стоку, відновлення рибних запасів. 

Дослідження природних процесів, зокрема очисного (метаболічного) 

потенціалу водної рослинності проводяться в понад 80 країнах світу, як в 

Північній Америці та Європі, так і в Південно-Східній Азії і Океанії. В останнє 

десятиріччя стосовно цієї теми в світі опубліковано понад п’ят тисяч робіт. Це 

швидкозростаюча індустрія в багатьох регіонах світу. Особлива роль надається 

методам очищення стічних вод із застосуванням фітотехнологій  

Біоінженерні очисні споруди в багатьох країнах відносяться до найкращих 

доступних технологій. Найбільшого поширення серед біоінженерних очисних 

споруд поверхневих стоків отримали біофільтраційні канали, біофільтраційні 

схили, біоплато, біоставки, фітофільтри [109] – [121]. 

Споруди і пристрої, в основу яких покладене використання очисних 

властивостей співтовариств вищих водних рослин – макрофітів, відносять до 

категорії водоохоронних, тому що застосовуються вони в основному для 

блокування тих або інших джерел і осередків забруднення водних об'єктів. 
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Одним з основних типів водоохоронних споруд із ВВР є біоінженерні 

споруди (БІС) регулювання якості води, що поєднують основні елементи 

ґрунтового очищення і як біофільтри ВВР. 

Основні фактори середовища, що визначають розвиток вищих водних 

рослин 

Поширення та інтенсивність розвитку вищої водної рослинності 

залежать від багатьох факторів середовища: світла, температури, вмісту 

розчинених газів і біогенних речовин, pH та інші [122].  

Світло - необхідна умова існування всіх фотосинтезуючих організмів, в 

тому числі і водних рослин. Сонячна радіація - джерело майже всієї світлової 

потужності, що одержує Земля. По складу сонячна енергія складається з 

світлового (близько 52%), інфрачервоного теплового (41%) і 

ультрафіолетового (7%) випромінювань. Однак при проходженні через 

атмосферу частина енергії сонячного випромінювання втрачається: 

ультрафіолет абсорбується озоном, так що поверхні Землі досягає близько 1%, 

а інфрачервона частина абсорбується водяними парами і двоокисом вуглецю. 

Загальна річна кількість сонячної радіації, що припадає на поверхню води, 

залежить від широти місцевості. 

Частина світла, що потрапляє на воду, відбивається, частина - проникає 

всередину. Кількість відбитого світла залежить від кута падіння світлових 

променів. Чим вище стоїть сонце і відповідно менше кут падіння, тим менше 

і його відбиток. 

На проникнення світла у водну товщу впливають як абіотичні, так і 

біотичні фактори. Суттєва перешкода для поширення світла в глибину - 

розчинена органічна речовина, перш за все водний гумус. Найбільш яскраво 

цей вплив проявляється в болотних водах. Вода торфовищ має зазвичай темно-

коричневе забарвлення, високу кольоровість і малу прозорість.  

Водні рослини самі можуть впливати на світлові умови в прибережних 

ділянках літоралі озер і в ставках. Значно затінюють воду зарості рослин з 
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плаваючим листям при масовому розвитку (німфейні) або плаваючі на 

поверхні води (ряски). У ставках, повністю затінених ряскою, спостерігається 

зазвичай відносно бідний фітопланктон. Затінюючий вплив рослин з 

плаваючим листям негативно позначається і на розвитку зануреної 

рослинності: так, спостерігається зворотна залежність між біомасою лотоса і 

наяди. Погіршення світлових умов відзначається в заростах очерету, особливо 

в період його активної вегетації. 

Залежно від температури прісні води діляться на три типи.  

1. Теплі, температура яких ніколи не буває нижче 4°С, стратифікація 

шарів завжди пряма, тобто, нагріті шари лежать над більш холодними.  

2. Озера помірних країн, в яких влітку температура води у напрямку від 

глибини до поверхні зростає, спостерігається пряма стратифікація (період 

літньої стагнації). Восени вода починає охолоджуватися з поверхні, настає 

осіння циркуляція, яка веде до вирівнювання температури на глибині. Тривале 

похолодання викликає зниження температури верхніх шарів, де в подальшому 

утворюється лід.  

3. Холодні озера з температурою води завжди нижче 4°С, стратифікація 

шарів завжди зворотна. Сюди відносяться полярні і високогірні озера.  

Водні рослини пристосовуються до зміни температури. Якщо зимові 

умови припиняють фотосинтез наземної рослинності, то в водоймах навіть при 

порівняно невеликій глибині не відбувається промерзання до дна, так що водні 

рослини, зимують під льодом, захищені від низької температури. У ряду видів 

різоми і паростки вельми резистентні до впливу негативних температур, 

наприклад, у сусака зонтичного, тридольної і малої рясок. Північна межа 

поширення багатьох видів, що мешкають по мілководдям і не виносять 

тривалого впливу низьких температур, визначається нижнім рівнем ізотерм для 

даного району.  

Види всередині свого ареалу, часто досить великого, можуть мати різний 

тип розмноження: так, тілоріз в північній частині ареалу розмножується тільки 
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вегетативно. Дуже часто водні рослини помірної зони, як занурені, так і з 

плаваючим листям, утворюють своєрідні пристосування, які допомагають їм 

пережити несприятливі умови (водопериця,  пухирчатка, рдесники та ін.). Ці 

бруньки називають по-різному: туріони, геми, зимуючі бруньки. Туріони 

представляють собою укорочені пагони з коротенькими листами. Навесні вони 

дають початок новим особинам, забезпечуючи продовження життя виду і його 

поширення. Восени після відділення від материнської рослини туріони 

опускаються на дно або плавають на поверхні (у пухирчатки). У альдрованди, 

що мешкає в південних районах, туріони утворюються лише у видів, що 

займають північну частину ареалу. У тропічних видів занурених водних рослин 

такі органи відсутні. При зміні температури в водоймах деякі занурені рослини 

змінюють свій вигляд. Так, кушир в літній період має тонкі ніжні подовжені 

листя (літня форма), тоді як взимку листя значно грубіше, ширше і коротше 

(зимова форма).  

Підвищення температури в водоймах-охолоджувачах промислових 

споруд також значно впливає на життя водних організмів. Вищі водні рослини 

збільшують фітомасу, змінюються і зміщуються  їх життєві цикли, з'являються 

види, які раніше не зустрічалися в даній місцевості. 

У клітинах багатьох видів водних рослин утворюється антоціан, від якого 

стебла і листя набувають фіолетове, червоне або жовтувате забарвлення. 

Антоціан, мабуть, є пристосуванням для отримання рослиною більшої кількості 

тепла, що покращує транспірацію і випаровування; завдяки антоціану 

промениста енергія сонця переходить в теплову, рослина краще прогрівається 

в той час, коли температура води ще низька.  

Пристосування водних рослин до суворих кліматичних умов є одним з 

яскравих прикладів їх високої пластичності, здатності до переживання 

несприятливих умов. 
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Течія, вітер, хвилювання, зміна рівня водойми.  

З квіткових рослин важко назвати види, які ростуть виключно в 

проточнихводах, хоча деякі досягають найкращого розвитку саме в них.  

При зростанні в проточних водах у ряду рослин відмічене підвищення 

асиміляції в порівнянні з умовами стагнації (для деяких видів рдесника, 

водопериці та ін.). Водні організми поділяються по їх відношенню до швидкості 

течії на реофіли, реобіонти і реоксени. До реофілів відносяться перш за все 

прісноводні багрянки і зелені водорості (Макрофітобентос), водні мохи і лише 

деякі види квіткових рослин. Більшість занурених водних рослин - реобіонти, а 

в стоячих і слабо проточних водах зустрічаються. Зазвичай. прибережно-водні 

рослини.  

Підводні форми.  

У водоймах рівень води може значно змінюватися по сезону: 

підвищуватися в період весняних і осінніх паводків, знижуватися в межень. У 

штучних водоймах (водосховищах) рівень води регулюється через водоскид і 

шлюзові системи греблі. Зниження рівня води чинить негативний вплив перш 

за все на занурену водну рослинність і в меншій мірі на прибережне-водну, 

оскільки остання може переживати як тимчасове, так і повне пересихання 

водойми. З іншого боку, окремі види прибережно-водних рослин 

пристосовуються до життя в зануреному стані (Scirpus lacustris f. fluitans) або 

утворюють плаваючі на поверхні води листя (Glyceria fluitans). Штучне 

зниження рівня води у водосховищах пропонується в якості тимчасового 

заходу  боротьби з надмірним заростанням водойми. 

Водна рослинність, перш за все з жорстким листям, дуже впливає на 

водний баланс, створюючи умови значного випаровування, що сприяє 

суттєвому зниженню рівня води, особливо в водоймах південних районів 

країни.  

На кількісний розвиток водної рослинності мають негативний вплив такі 

чинники, як вітер і хвилі. У той же час водні рослини протистоять цим 
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несприятливим впливам, утворюючи сильно розвинену систему кореневищ, 

чим сприяють зміцненню ґрунтів. У очерету кореневища проникають на значну 

глибину, а у німфейних утворюють на дні щільну поверхневу мережу. Густі 

зарості жорсткої рослинності протидіють прибою і захищають берег від 

розмивання. 

Основні елементи мінерального живлення.  

Азот - найбільш важливий елемент живлення рослин. Від кількості і форм 

його з'єднань залежить загальна продуктивність суші і водойм. У процесі 

кругообігу азоту в природі він переходить з однієї форми в іншу. Перетворення 

різних форм азоту здійснюється в водоймі різноманітними мікроорганізмами. 

Фосфор стоїть на другому місці після азоту в харчових потребах 

фотосинтезуючих організмів. Основне фізіологічне значення цього елемента 

полягає в тому, що він входить до складу макроергічних сполук, здатних 

запасати і витрачати енергію в процесі клітинного обміну. Фосфор 

споживається водною рослинністю у вигляді фосфатів.  

Кремній входить до складу тканин водних рослин (хвощі, зостера, 

очерет). Вміст кремнезему в золі очерету доходить до 71%. Така кількість 

кремнію в стеблах очерету обумовлює їх жорсткість і здатність протистояти 

хвилям і вітрам. З мінеральних сполук кремнію в природних водах звичайна 

кремнієва кислота.  

Залізо - необхідний елемент для життя рослин, в його відсутності у 

рослин розвивається хлороз.  

Марганець. З вищих водних рослин, що містять значну кількість 

марганцю (до 1%), можна відзначити зостеру морську (Zosterа marina) і водяний 

горіх плаваючий (Trapa natans).  

Органічна речовина в водоймах складається з порівняно невеликого 

числа елементів, перш за все - з вуглецю, кисню і водню.  

Органічна речовина піддається розкладанню і мінералізації і є трофічною 

основою гетеротрофних бактерій і грибів. Саме ці організми здійснюють весь 
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кругообіг речовини в природі, а чисто хімічні процеси відіграють при цьому 

підпорядковану роль. За швидкістю розкладання органічна речовина 

поділяється на легко і важко засвоєний. Легко засвоюється органічна речовина, 

що представляє собою продукти розкладання планктону і бентосу. Частина 

органічної речовини осідає на дні, беручи участь в утворенні мулів.  

Розчинені гази. Надходження газів у водойму відбувається як з 

атмосфери, так і в результаті життєдіяльності і розкладання водних організмів. 

Рослини і тварини споживають гази в процесі життя, частина їх може 

виділятися в атмосферу. Так, при пересичені води киснем в процесі 

фотосинтезу цей газ виділяється з води. Газовий режим тісно пов'язаний з 

термічними та біологічними умовами водойми. З атмосфери поверхнею води 

абсорбується кисень, азот і вуглекислий газ в кількостях, що визначаються 

температурою і тиском повітря.  

Вища водна рослинність, активно споживаючи вуглекислий газ, сприяє 

осадженню вапняних солей з води. Вуглекислий кальцій осідає на дно або на 

поверхні рослин, утворюючи вапняні скоринки (інкрустації).  

Інші гази. Азот. У природі існує ряд організмів різних систематичних 

груп, здатних засвоювати молекулярний азот. Це деякі гриби, бульбочкові 

бактерії бобових рослин, з аеробних азотфіксаторів - бактерії pодів Azоtobacter, 

Rhizobium, а з анаеробів - рід Clostridium. 

Вищі водні рослини не пов'язують молекулярний азот, проте поверхня 

занурених видів може служити субстратом для вільно живучих фіксаторів 

азоту, зокрема азотобактера. У літературі висловлюються думки про симбіоз 

азотобактера і підводної рослинності. Передбачається, що рослини виділяють в 

навколишнє середовище вуглеводи, якими харчується азотобактер.  

З інших газів, в значній кількості накопичуються в водоймах, перш за все 

в анаеробних умовах донних відкладень, слід зазначити метан і сірководень. 

Метан, або болотний газ, утворюється за рахунок розкладання клітковини, 

сірководень - при гнитті білків або відновленні сульфатів бактеріями. Близько 
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половини органічного вуглецю, що надходить в донні відкладення, виділяється 

потім в формі СН4.  

Метан - важлива ланка в круговерті вуглецю у водних екосистемах. Вищі 

водяні рослини з добре розвинутою кореневою системою сприяють виносу 

метану в атмосферу. У літературі вказується, що 75% метану, що виноситься з 

літоральної зони озера, виділяється через водні рослини - можливо, що подібним 

чином може частково виділятися з опадів і сірководень. 

Класифікація водних рослин, рослинні угруповання 

Виділяються наступні екологічні групи: ксерофіти, мезофіти, гігрофіти, 

гідрофіти і гідатофіти.  

Гідатофіти - занурені рослини, весь життєвий цикл яких проходить під 

водою. Генеративні пагони можуть підніматися над поверхнею води. Основна 

рослинна маса в товщі води. Види, що не вкорінюються: пухирчатка, кушир; 

вкорінюються: елодея, рдесники, водопериця та інші. 

Нейстофіти - рослини з плаваючими асиміляційними органами, велика 

частина вегетативних пагонів і листя плаває на поверхні води. З них не 

вкорінюються таки види як : сальвінія, жабурник, спіродела багатокоренева; 

вкорінюються таки  види як: німфея, глечики, рдесник плаваючий.  

Гелофіти - повітряно-водні рослини з пагонами, частина яких 

знаходиться в воді, а частина - над поверхнею (ряд видів може рости і не в воді). 

Це проміжна група між водними і сухопутними рослинами.  

Вищі водні рослини як складова частина водного біогеоценозу не існує 

ізольовано, а знаходяться в тісному зв'язку з середовищем проживання, з 

факторами середовища і оточуючими організмами, вступаючи з ними в складні 

відносини.  

Підбір ВВР для висадження на біоінженерних спорудах є важливим 

питанням, що забезпечує ефективність їхньої роботи. Вибір певного виду 

макрофітів для поліпшення якості води повинен ґрунтуватися на наступних 

критеріях: 
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діапазоні поширення в регіоні; 

фізіологічних особливостях рослини, потужності її кореневої системи; 

активності участі в процесі самоочищення водного об'єкта. 

Видовий склад цієї групи рослин, що відрізняється, як відомо, 

інтразональністю, а також специфічними особливостями структури і 

функціонування, досить обмежений. Світова флора водних макрофітів 

нараховує близько 1000 видів. На території України зростає 195 видів [117].  

Будучи едифікаторами водних фітоценозів, макрофіти часто визначають 

інсоляційнний, температурний, кисневий і інші параметри водних екосистем, 

що у свою чергу визначають видовий, кількісний і якісний склад їхнього 

гетеротрофного блоку. 

Водні макрофіти зустрічаються на мілководдях русел, заток і рукавів рік, 

міжплавневих водотоків, у струмках. Вони широко представлені також у 

водоймах, де швидкість течії невелика або відсутня, озерах, старицях, лиманах, 

болотах. Крім природних водойм вони також характерні для штучних водойм – 

іригаційних каналів, ставків, водосховищ. 

У флорі макрофітів України, при всьому її космополітизмі у зв'язку з 

впливом водного середовища, що нівелює кліматичні розходження окремих 

регіонів, можливо виділити ряд найбільш перспективних видів – індикаторів 

рослинних співтовариств для Полісся, Лісостепу, Степу, Карпат і Гірського 

Криму (таблиця 10.1).  

Таблиця 10.1 − Характер розповсюдження деяких видів водних макрофітів 

в Україні 

Види Водойми регіони 

Ріки Ставки Озера Полісся Лісостеп Степ Карпати Гірський 

Крим 

Acorus calamus 

Лепеха звичайна 

++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ --- 

Alisma plantago 

Частуха подорожникова 

+ + + +++ +++ +++ ++ + 

Azolla filiculoides ++ + + --- --- + --- --- 
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Азолла 

папоротеподібна 

Bolboschenus 

maritimus 

Бульбоочерет 

морський 

(+) ++ ++ ++ +++ + + --- 

Butomus umbellatus 

Сусак зонтичний 

++ ++ + +++ +++ +++ + + 

Carex acuta 

Осока гостра 

(+) + + ++ ++ ++ --- --- 

C. acutiformis 

О. гостролистна 

(+) --- ++ ++ ++ ++ ++ + 

C.melanostachya 

О. чорноколоса 

--- --- + --- + ++ --- ++ 

C. paniculata 

О. метельчата 

++ --- ++ ++ + --- ++ + 

C.pseudocyperus 

О.несправжньо-

смикавцева 

+ --- + ++ ++ + + + 

C. riparia 

О. берегова 

--- --- + +++ +++ ++ ++ + 

Ceratophyllum 

demersum 

Кушир зануренний 

++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Elodea Canadensis 

Елодея канадська 

++ ++ ++ +++ +++ + ---- ---- 

Eleocharis palustris 

Болотниця болотна 

++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ + 

Glyceria maxima 

Лепешняк великий 

+++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ --- 

Hydrocharis morsus-ranae 

Жабурник жаб’ячий 

(+) ++ + +++ +++ ++ ++ --- 

Iris pseudoacorus 

Касатик водяний 

+ --- ++ +++ +++ ++ --- (+) 

Lemna gibba 

Ряска горбата 

++ +++ ++ (+) + ++ + --- 

L. minor 

Р. мала 

++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

L.trisulca 

Р.трьохборозниста 

++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ + 
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Myriophyllum 

spicatum 

Водопериця колосиста 

--- + ++ + ++ ++ (+) --- 

M. verticillatum 

В. мутовчата 

+ ---- ++ +++ +++ ++ + (+) 

Najas maritime 

Наяда морська 

(+) ++ +++ (+) ++ +++ --- --- 

Nuphar luteum 

Глечики жовті 

++ (+) +++ +++ ++ (+) --- --- 

Nymphaea alba 

Латаття біле 

++ (+) +++ +++ ++ (+) --- --- 

Phragmites australis 

Очерет південний  

+++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ 

Polygonum amphybium 

Гірчак земноводний 

+++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ (+) 

Potamogeton crispus 

Рдесник курчавий 

++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ + 

P. lucens 

Р. блискучий 

+ ++ ++ +++ +++ + ++ --- 

P. natans 

Р. плаваючий 

+ ++ ++ +++ +++ ++ ++ (+) 

P. pectinatus 

Р. гребінчатий 

+++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

P. perfoliatus 

Р. простромленолистий 

+++ + +++ +++ +++ +++ ++ --- 

Sagittaria sagittifolia 

Стрілолист 

стрілолистий 

++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ --- 

Salvinia natans 

Сальвінія плаваюча 

+ ++ +++ ++ ++ ++ (+) --- 

Scirpus lacustris 

Куга озерна 

++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ + 

Sium latifolium 

Вех широколистий 

+ ++ ++ +++ +++ + --- --- 

Th. laxmannii 

Р. Лаксмана 

(+) + + (+) ++ +++ ---- ++ 

Примітка: +++ - зустрічається часто;  

   ++ - звичайно; 

   + - розсіяно; 

   (+) - рідко; 

   --- - відсутній. 
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Як видно з таблиці 10.1, водойми з проточною водою й озера часто 

відрізняються за видовим складом макрофітів від штучних водойм у якісному і 

кількісному відношеннях. Однак деякі види є домінуючими в складі рослинних 

угрупувань в усіх водних екосистемах і майже у всіх кліматичних зонах 

України. Саме ці види переважно і використовуються для очищення 

забруднених вод, як вказується у вітчизняній і закордонній літературі [123] – 

[130]. 

Найбільш повне очищення стічних вод відбувається саме при 

комплексному використанні макрофітів, тобто води спочатку пропущені через 

зарості напівзанурених рослин, потім – що плавають, і, нарешті, занурених 

[116]. Водні макрофіти при спільному виростанні здійснюють значний 

взаємний вплив один на одного. Так, співтовариства очерету з рогозом, 

лепешняку з рогозом і рогоза з очеретом сприятливо впливають на їхню 

продуктивність у порівнянні з чистою одновидовою культурою, і впливає на 

інтенсивність накопичення ними хімічних елементів [110]. Останній показник 

залежить від ступеню переваги в заростях одного або іншого виду рослини. 

Використання вищих водних рослин для очищення стоків є досить 

важливим, тому що подібні засоби менш капіталомісткі у порівнянні з діючими 

у промисловості. Витрати, пов'язані з їхнім використанням, у 10 разів нижче 

витрат на традиційні методи [128]. 

Вищі рослини в системі водного біогеоценозу 

Крім абіотичних факторів середовища на склад і розподіл вищих водних 

рослин не менший вплив чинять взаємини їх з іншими організмами водойми.  

Рослини водойм в тій чи іншій мірі служать їжею тваринам самого 

різного систематичного положення, сюди відносяться нематоди, черевоногі 

молюски, ракоподібні, з комах - ногохвістки, поденки, жуки, двокрилі, 

ручейники і метелики, а з хребетних - риби, птахи та ссавці.  

Водні рослини мають істотне значення в якості харчових ресурсів 

тваринного населення водойми. Як протягом життя, так і після відмирання, 
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вони, поряд з фітопланктоном, беруть участь в трофічному циклі, забезпечуючи 

продукцію різних ланок харчового ланцюга.  

Водна рослинність і фітопланктон як автотрофні організми потребують 

світла, вуглекислоти, біогенних елементів і т. д. В. розріджених популяціях 

водна рослинність і фітопланктон можуть розвиватися і нарощувати фітомасу 

паралельно, не вступаючи в конкурентні відносини. Коли ж інтенсивність 

заростання водойми збільшується, вища водна рослинність пригнічує розвиток 

фітопланктону. Зниження кількості фітопланктону в заростях занурених 

водних рослин в порівнянні з відкритою частиною озера настає при 

інтенсивності заростання понад 1,5 кг/ м3. Це явище можна пояснити головним 

чином недоліком світла в заростях і браком біогенів, активно споживаних 

вищими водними рослинами, значною зміною іонного складу водного 

середовища. З іншого боку, при різкому зниженні кількості заростей внаслідок 

виїдання їх білим амуром, відмічене зростання в 10 разів первинної продукції 

фітопланктону.  

На кількісне співвідношення в водоймах вищих водних рослин і 

фітопланктону впливають і інші фактори. Досить давно відомий факт наявності 

речовин, що затримують розвиток фітопланктону при повній забезпеченості 

його біогенами, мікроелементами і вітамінами. Водні екстракти різних частин 

рогозу і очерету (стебло, кореневище) мають високу альгіцидну активність по 

відношенню до синьо-зеленої водорості (Microcystis aeruginosa), яка викликає 

часто сильне «цвітіння» води. Експериментальні дослідження впливу вищих 

водних рослин на розвиток фітопланктону показали переважну дію куширу на 

синьо-зелені водорості (Anabaena karakumica, A. robusta, Anabaenopsis 

intermedia, Microcystis aeruginosa). Можливість харчової конкуренції 

виключалася, оскільки в кінці експерименту в культуральному середовищі було 

ще досить азоту і фосфору. Причиною пригнічення водоростей є, очевидно, 

прижиттєві виділення куширу. Таким чином, занурена водна рослинність може 
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бути використана для регуляції чисельності фітопланктону і боротьби з 

«цвітінням» води.  

Прижиттєві виділення рослинами органічних і неорганічних речовин в 

навколишнє середовище мають велике екологічне значення. Явище це має в 

значній мірі загально біологічний характер і не є ознакою патології, хоча при 

автолізі клітин кількість розчинених органічних речовин (РОР), що 

виділяються в воду, значно збільшується. В процесі еволюції рослина 

пристосувалася, з одного боку, до використання метаболітів іншого виду, з 

іншого - виробила захисну функцію. РОР впливають на організми, перш за все, 

як фізіологічно активні сполуки і в меншій мірі - як харчовий матеріал. 

Функціональна класифікація зовнішніх метаболітів включає «поживні», 

«ростові» і «поведінкові» речовини.  

Методи очищення водойм вищими водними рослинами 

Зростання міст і розвиток промисловості привели як до підвищення 

водоспоживання, так і до збільшення скидання стічних вод.  

Основне джерело забруднення водойм - скид в них господарсько-

побутових і промислових стічних вод. Господарсько-побутові стічні води 

характеризуються великим вмістом азотистих органічних речовин, промислові 

мають більш різноманітний склад. При надходженні стічних вод у водойми 

відбуваються як зміни фізичних властивостей і хімічного складу, так і складу 

та кількості водних організмів, змінюється вся біологічна структура водойми.  

Особливою формою забруднення є евтрофікація водойм. Здатність 

фотосинтезуючих організмів до накопичення і використання цих речовин 

(насамперед фосфору та азоту) робить їх активними учасниками процесу 

самоочищення природних вод.  

Велику роль в процесах самоочищення забруднених вод відіграють вищі 

водні рослини, які в значній кількості розвиваються на літоралі озер і 

водосховищ, мілководних річкових плесах і ставках (в тому числі і біологічних, 

призначених для очищення стічних вод). 
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Зарості вищих водних рослин можуть служити бар'єром при надходженні 

у водойму розсіяних забруднень, а також пригнічувати сапрофітну мікрофлору 

(елодея канадська має ясно виражені антагоністичні властивості по 

відношенню до сапрофітних бактерій, її розвиток може також посилювати 

швидкість відмирання дизентерійної палички у воді).  

Водні рослини часто грають значно більшу роль, ніж фітопланктон, в 

процесах фотосинтетичної реаерації. Завислі речовини створюють значну 

каламутність води, що різко погіршує її санітарні якості та ускладнює очистку 

на водопровідних спорудах. У забруднених водоймах суспензії утворюються за 

рахунок життєдіяльності і відмирання гідробіонтів, вони потрапляють у 

водойми з поверхневим стоком, особливо, при паводках.  

Вища водна рослинність також є бар'єром для зважених мінеральних і 

органічних речовин. При фільтрації води крізь зарості занурених рослин її 

прозорість збільшується.  

В заростях занурених водних рослин значно збільшується вміст 

розчиненого кисню. Зниження кількості вільної вуглекислоти в заростях 

пояснюється її споживанням як джерела вуглецевого живлення.  

Крім господарсько-побутових стічних вод у водойми надходить значна 

кількість промислових забруднень. Це перш за все нафта і нафтопродукти, 

пестициди, солі важких металів, синтетичні поверхнево-активні речовини 

(СПАР), радіоактивні відходи тощо.  

У присутності вищих водних рослин руйнування нафтових забруднень 

відбувається більш інтенсивно. Вплив різних видів нафти (сира, товарна, 

емульгована і не емульгована) в невеликих концентраціях (1 г/л) позначається 

на рослинах в підвищенні яскравості забарвлення, збільшенні приросту і 

кількості пагонів. Так, інтенсивність росту у молодих рослин очерету сягала 6 

см на добу [122].  

Роль вищих водних рослин в самоочищення води від нафти досить 

велика: перш за все фотосинтетична аерація створює і підтримує необхідну 
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кількість розчиненого кисню; виділення РОР стимулює розвиток 

нафтоокислювальних бактерій, рясні обростання водоростей збільшують зону 

контакту між бактеріями і нафтою.  

Незважаючи на те, що руйнування нафти відбувається переважно 

мікроорганізмами, участь вищих водних рослин в цьому процесі очевидна: 

завдяки активному впливу водних рослин, руйнування бактеріями нафтових 

забруднень прискорюється в кілька разів. Максимальний ефект очищення води 

від нафти і її продуктів спостерігається у очерета звичайного, рогоза 

вузьколистого і широколистого, сусака зонтичного, осоки болотної, куширу 

темно зеленого, водопериці та елодеї канадської. 

Феноли, що потрапляють у водойми зі стічними водами, часто в значних 

кількостях, є сильно токсичними сполуками для водних організмів. При 

дослідженні ролі елодеї, водопериці і куширу в детоксикації і деструкції 

багатоатомних і одноатомних фенолів (пірокатехін, гідрохінон, гваякол, 

монофеноли, n-крезол) було відзначено добре зростання рослин в розчині 

монофенолу [122]. Ряд видів володіє дуже високим поглинанням: наприклад, 1 

га заростей водяного гіацинта (Eichornia crassipes) може вилучити з води 160 кг 

фенолів за 72 години; чорноморська зостера протягом 1 доби одна рослина 

очерету озерного вагою 100 г здатна витягнути з води до 4 мг фенолу [122].  

Деструкція сполук фенолу при наявності водних рослин відбувається як 

за рахунок фенолокислюючих ферментів, так і фотосинтетичної аерації, що 

забезпечує життєдіяльність фенол руйнуючих бактерій.  

Підвищений вміст солей важких металів у водоймах може бути 

обумовлено як геохімічними особливостями регіону, так і надходженням зі 

стічними водами. Якщо в першому випадку організми в процесі тривалої 

еволюції виробили ряд пристосувань, то при надходженні у водойму важких 

металів з промисловими стоками вони несприятливо впливають на біоценоз. 

Водні рослини, накопичуючи елементи, мають велике значення в їх 

міграції. Так, для водосховищ України вміст цинку в рослинах становив 
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(максимальні значення, мг/кг сирої ваги): очерет озерний - 9,8; рогіз 

вузьколистий - 19,2; очерет звичайний - 10,5; рдесник блискучий - 22,1. 

Занурені рослини накопичують важкі метали (Мn, Сu, Сr) у 4-9 разів більше, 

ніж прибережно-водні [122]. Водні рослини концентрують і мікроелементи: 

Mn, Ni, Сu, Cr, Mo , V, Sr, Ва, Fe, Al тощо.  

Дослідження хімічного складу вищих водних рослин в водосховищах, в 

які надходять промислові стоки, показало, що акумулювання рослинами 

багатьох елементів сприяє зниженню їх концентрації у воді . 

У значній кількості в водойми можуть потрапляти і отрутохімікати, 

зокрема хлорорганічні сполуки (різні гербіциди, інсектициди тощо). Ці 

речовини також накопичуються водоростями. Вивчення впливу ДДТ 

(діхлордіфенілтріхлоретан) і ГХЦГ (гексахлор-циклогексан) на 

життєдіяльність очерету звичайного показало поглинання і накопичення цих 

речовин, що свідчить про його суттєве значення в самоочищення води від 

хлорорганічних сполук [128]. 

Висока практична цінність вищих водних рослин полягає не стільки в 

ефекті концентрування отрутохімікатів та інших речовин, скільки в здатності 

до їх розкладання на менш токсичні компоненти і в кінцевому рахунку до 

знешкодження. 

Подібно гетеротрофам, автотрофні організми здатні концентрувати 

радіоактивні речовини і сприяти тим самим дезактивації вод. Водорості 

акумулюють ізотоп швидше і в більшій кількості, ніж водні мохи. Різні 

екологічні групи водоростей накопичують ізотоп неоднаково: найбільшу 

кількість акумулюють занурені рослини, далі - види з плаваючим листям, і 

найменше - повітряно-водні. Протягом вегетації накопичення Sr90 

водоростями збільшується до початку осені.  

Здатність водних рослин до накопичення, утилізації, трансформації 

багатьох речовин стічних вод - потужний фактор в загальному процесі 

біологічного самоочищення водойм.  
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Водні рослини беруть активну участь в процесі біологічної міграції, 

акумуляції і в розсіюванні елементів у водному середовищі і донних 

відкладень.  

Накопичення в воді, ґрунтах і водних організмах (в тому числі і в вищих 

рослинах) кінцевих продуктів розпаду органічних сполук, важких металів, 

радіоактивних відходів створює реальну загрозу їх токсичного впливу на 

організм людини і водні біоценози.  Тому, своєчасне видалення цих речовин з 

водойм (прибирання вищих водних рослин, вилов риби тощо), запобігання 

процесу антропогенної евтрофікаціЇ і його наслідків - одна з найважливіших 

задач.  

Моделі експертного оцінювання альтернативних варіантів вибору 

біоінженерних споруд 

Використання вищих водних рослин для очищення стоків є досить 

важливим, тому що подібні засоби менш капіталомісткі у порівнянні з діючими 

у промисловості. Підраховано, що витрати, пов'язані з їхнім використанням, у 10 

разів нижче витрат на традиційні методи [116]. 

Біологічна складова технології розробки біоінженерних споруд є їх 

невід'ємною частиною. Відомі рекомендації по технології розробки БІС є вузько 

спрямованими, орієнтовані на конкретне підприємство і кліматичну зону, 

інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови.  

Варіанти рекомендацій по технології розробки біологічної складової БІС 

залежать від безлічі поєднань значень стандартних параметрів очисних споруд, 

які визначаються місцевими кліматичними і технологічними умовами 

експлуатації.  

Розглянуті приклади ілюструють найбільш суттєві з можливих варіантів, 

які орієнтовані на місцеві кліматичні та технологічні умови. 

Наведений огляд відомих рекомендацій дозволяє цілеспрямовано 

оперувати типовим переліком технічних характеристик БІС, який розглянуто у 

відповідних нормативних стандартах. 
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В даний час відсутні узагальнені методики, що дозволяють з 

використанням математичних методів вибирати експертне оцінювання 

альтернативних варіантів проекту біоінженерних споруд.  

Для розробки узагальненої методики пропонується наступна низка 

наукових завдань для подальшого вирішення.  

Завдання 1. Сформувати безліч типових інженерно технологічних 

характеристик БІС, які інваріантні щодо виробничих підприємств і природних 

умов їх експлуатації.  

Для даних кліматичних та виробничих умов побудувати рангову модель, 

що визначає рівень важливості (значимості) кожної з характеристик БІС.  

Завдання 2. Для конкретного підприємства сформувати безліч різних 

поєднань (альтернативних варіантів) інженерно-технологічних характеристик 

БІС з відповідними значеннями параметрів, які можливі / допустимі для даних 

кліматичних та виробничих умов.  

Завдання 3. Визначити фактори і супутні їм критерії, які дозволяють 

якісно описувати:  

позитивні сторони альтернативних варіантів рекомендацій по розробці 

біологічної складової БІС (див. завдання 2);  

слабкі сторони;  

загрози (ризики).  

Завдання 4. Для кожної з сторін (див. завдання 3) виконати аналіз 

причинно-наслідкових зв'язків між відповідними факторами і критеріями. Тут 

можливі три варіанти зв'язків:  

тільки ієрархічні зв'язки;  

тільки холархічні зв'язки (є зворотні причинно-наслідкові зв'язки);  

змішані (присутні як ієрархічні, так і холархічні). 

Як результат буде отримано три мережі взаємозв'язків факторів і 

критеріїв, які описують відповідно сильні і слабкі сторони, а також можливі 
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ризики для кожної з розглянутих сторін оцінювання альтернативних варіантів 

БІС.  

Завдання 5. Побудувати багато кластерну модель для кількісного 

оцінювання розглянутих альтернативних (див. завдання 2) варіантів біологічної 

складової БІС.  

Обов'язковими атрибутами моделі повинні бути:  

кластер позитивних сторін прийняття альтернативних варіантів;  

кластер слабких сторін прийняття альтернативних варіантів ;  

кластер загроз (ризиків) прийняття альтернативних варіантів;  

кластер альтернативних варіантів рекомендацій по розробці біологічної 

складової БІС.  

На рис. 10.1 – 10.4 наведені моделі, що відповідають одному з можливих 

варіантів вирішення завдань 1, 2, 3, 4 і 5.  

Це відносно простий варіант, орієнтований виключно на ієрархічні 

зв'язки. Для конкретного застосування запропонованої моделі слід описати 

можливі варіанти впровадження / модернізації БІС, прив'язаних до існуючих на 

обстежуваному підприємстві природних і екологічних умов. Після чого 

необхідно:  

1) вибрати інструментальну середу моделювання;  

2) підготувати шаблони відповідних матриць парних порівнянь;  

3) використовуючи шкалу Сааті та на підставі відповідей експертів, 

заповнити підготовлені раніше шаблони матриць;  

4) в багато кластерній моделі (див. задачу 5) виконати розрахунок 

локальних та глобальних пріоритетів для кожного кластеру.  
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Рис. 10.1 – Модель вибору альтернативних варіантів біологічних очисних споруд. 

Мета: обгрунтувати вибір біологічної складової технології розробки 

біоінженерних споруд (БІС) 

категорії оцінювання 

критерії оцінювання факторів, що впливають на вибір альтернативних технологій 

Benefits 

Cильні сторони БІС 
Costs 

Cлабкі сторони БІС 

Risks 

Можливі загрози БІС 

1. Benefits 

Кластер чинників/критеріїв оцінювання  

сильних сторін БІС 

2. Costs 

Кластер чинників/критеріїв 

оцінювання  

слабких сторін БІС 

3. Risks 

Кластер чинників/критеріїв 

оцінювання ризиків експлуатації БІС 

Кластер 4. Альтернативні варіанти технології БІС 

4.1. Варіант 1 4.2. Варіант 2 4.3. Варіант 3 
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Рис. 10.2 – Модель оцінювання сильних сторін альтернативних варіантів біологічних очисних споруд. 

Мета: оцінити сильні сторони (1. Benefits) альтернативних варіантів 

вибору біологічної складової технології розробки біоінженерних споруд 

(БІС) 

Фактор 1.1. Збереження 

оптимального хімічного складу 

стічних вод 

Фактор 1.2. Нарощування 

біомаси вищих водних рослин 

(ВВР). Стабілізація екологічної 

обстановки 

Кластер 4. Альтернативні варіанти технології БІС 

4.1. Варіант 1 4.2. Варіант 2 
4.3. Варіант 3 

1.1.1. Приведення до оптимального 

змісту азотистих сполук 

1.1.2. Приведення до 

оптимального змісту фосфорних 

сполук 

1.2.1. Збільшення площі покриття 

ВВР 

1.2.2. Зростання ступеня 

очищення стічних вод 

1.2.3. Прискорення 

процесу очищення 

критерії оцінювання  

факторів 
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Рис. 10.3 – Модель оцінювання слабких сторін альтернативних варіантів біологічних очисних споруд. 

Мета: оцінити слабкі сторони (2. Costs) експлуатації альтернативних 

варіантів вибору біологічної складової технології розробки біоінженерних 

споруд (БІС) 

Фактор 2.1. Збільшення 

капітальних витрат на 

виконання поточних робіт 

Фактор 2.2. Нестійкість 

біоценозу в межах нормативних 

показників 

Кластер 4. Альтернативні варіанти технології БІС 

4.1. Варіант 1 4.2. Варіант 2 4.3. Варіант 3 

2.1.1. Ремонт трубопроводу 
2.1.4. Додаткові посадки 

ВВР 

2.1.2. Ремонт дамби 

2.1.3. Заміна субстрату 

2.2.1. Пересихання ВВР 

через зниження рівня 

ґрунтових вод 

2.2.2. Зміна якості 

субстрату 

критерії оцінювання  

факторів 
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Рис. 10.4 – Модель оцінювання можливих ризиків впровадження альтернативних варіантів біологічних очисних споруд. 

Мета: оцінити загрози (3. Risks) експлуатації альтернативних варіантів 

вибору біологічної складової технології розробки біоінженерних споруд 

(БІС) 

Кластер 4. Альтернативні варіанти технології БІС 

4.1. Варіант 1 4.2. Варіант 2 4.3. Варіант 3 

Фактор 3.1. Порушення режиму 

експлуатації Фактор 3.2. Збільшення потоку 

разбавляющей води 

Фактор 3.3. Пригнічення вищих 

водних рослин 

3.1.1. Кваліфікація 

обслуговуючого персоналу 

3.3.3. екстримальні кліматичні 

явища (природні явища) 

критерії 

оцінювання  
3.3.1. Хімія води  

(техногенні критерії) 

3.1.2. Недоліки проектування 

і будівництва 

3.2.1. Підвищений вміст рН 

стічних вод 

3.2.2. Підвищена 

концентрація азотистих сполук 

3.2.6. Підвищений 

вміст специфічних 

компонентів 

3.3.2. захворювання ВВР 

(природні явища) 
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Залежно від типу моделі необхідно використовувати відповідний 

математичний апарат. Наприклад,  

 - для моделі з ієрархічними зв'язками - метод аналізу ієрархій (МАІ);  

 - для моделі з холархічними зв'язками - метод аналізу систем (МАС).  

Вихідною інформацією для застосування методів МАІ або МАС служать 

результати експертного оцінювання відповідних факторів і критеріїв за шкалою 

Сааті.  

Впровадження пропонованої моделі дозволить особі, що приймає 

рішення (ОПР), розділити складне багатокритеріальне завдання на безліч 

простих і, як наслідок:  

- отримати кількісну оцінку рекомендованого варіанту рішення і тим 

самим підвищити його достовірність;  

- суттєво зменшити ймовірність прийняття хибного рішення в разі 

недостатньо високого професійного рівня ОПР. 
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11 Споруди фіторемедіації як елемент ландшафтного 

дизайну 

Аналіз сучасного уявлення використання ландшафтного дизайну 

На рівні ландшафтного планування вирішують загальні проблеми 

формування і збереження природного середовища в масштабі країни та регіонів. 

Ландшафтна архітектура вирішує питання формування і збереження 

ландшафтів із різноманітними співвідношеннями природного та штучного. За 

останнє сторіччя сфера діяльності ландшафтної архітектури значно 

розширилася. Її об’єктами стають усе більші міські та заміські території. 

Збільшення кількості об’єктів, а у зв’язку з цим і зростання кількості 

завдань ландшафтної архітектури, сприяли відокремленню її в самостійний 

новий  ландшафтної архітектури - ландшафтний дизайн. Ландшафтний дизайн – 

творча діяльність, спрямована на формування штучного архітектурного 

середовища за допомогою засобів декоративного озеленення, геопластики, 

малих архітектурних форм, декоративного покриття, візуальної комунікації.  

Мета ландшафтного дизайну – органічне поєднання архітектури з 

природними елементами [131], розробка та впровадження заходів щодо 

перетворення та оформлення земельної ділянки [132]. 

Специфіка ландшафтної архітектури та дизайну полягає в тому, що 

основними засобами створення композицій є природні елементи: рослинність, 

рельєф і вода, а також штучні (антропогенні) – малі архітектурні форми, 

геопластика, водні пристрої, декоративне покриття тощо. Поєднання природних 

і штучних компонентів середовища в цілісній композиції, що становить певний 

художній образ, – головна мета створення об’єктів ландшафтної архітектури та 

дизайну [131]. 

Пріоритетними в ландшафтній архітектурі та дизайні є естетичні фактори 

формування штучного середовища. Об’єкти ландшафтної архітектури та 

дизайну повинні органічно вписуватися у природне середовище, та активно 

використовувати його основні компоненти: рельєф і рослинність. 



 

 

 

266 

Проблема формування творчих навичок, умінь у галузі перетворення 

природного середовища полягає в тому, що це не тільки форма, колір, гармонія 

ліній, а й живий організм. При проектуванні ландшафтних композицій необхідно 

враховувати особливості різноманітних рослин, їх декоративні якості, їх 

життєвий цикл. [133] 

Організація ландшафтних ділянок відповідно до потреб людини сягає до 

найдавніших часів розвитку цивілізації. Сучасний ландшафтний дизайн дуже 

популярний стиль і досить швидко розвивається. Він являє собою стилізацію 

основних напрямків, поєднання різних комбінацій, стилів, методів і форм в одне 

ціле. 

Ландшафтний дизайн, ландшафтна архітектура - мистецтво, яке перебуває 

на стику трьох напрямків: з одного боку, архітектури, будівництва та 

проектування (інженерний аспект), з іншого боку, ботаніки та рослинництва 

(біологічний аспект) і, з третього боку, в ландшафтному дизайні 

використовуються відомості з історії (особливо з історії культури) і філософії. 

Крім того, ландшафтним дизайном називають практичні дії з озеленення та 

благоустрою територій. [134] 

З причини використання обєктів, які протягом розвитку змінюються, в 

процесі проектування враховують усі аспекти ділянки, довкілля, рослин і 

потреби користувачів, щоб забезпечити приємне для ока і душі візуальне 

оформлення, функційність та екологічне здоров'я. 

Головними складовими елементами ландшафтного дизайну є: 

o будівлі — центральні елементи ландшафтної композиції, ідея якої 

— оформити простір навколо центрального елемента так, щоб це було красиво, 

затишно і гармонійно, і, по можливості, приховати недоліки самих будівель; 

o газони, що складаються з різноманітних трав, і доріжки до них; 

o зелені насадження — клумби з квітами, дерева, чагарники; 

o великі декоративні елементи, або малі архітектурні форми (басейн, 

озеро, струмок, фонтан, скульптура, альтанка тощо); 
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o Дрібні декоративні елементи (світильники, свічки, клумби, вазони 

тощо). [135] 

Всі компоненти формування простору – рельєф, вода, рослинність – 

проектуються з урахуванням природного середовища.  

Сучасний ландшафтний дизайн ґрунтується на максимальному 

використанні корисних характеристик середовища. Створена композиція 

гармонійно вписується в дизайн пейзажу з урахуванням елементів природного 

середовища, природнокліматичних умов, мікрокліматичних умов, еколого-

містобудівельних, соціально-демографічних, естетичних та техніко-

економічних умов в поєднанні з рослинністю. 

Кінцевий результат праці являє собою естетичний простір, складений із 

низки окремих об’єктів, мальовничо розміщених на ділянці що мають 

невід’ємний зв’язок із навколишнім пейзажем та визначається як цілісний 

художній твір, у якому гармонійно поєднуються штучні та природні елементи 

середовища. 

Основні принципи ландшафтного дизайну 

Проектування будь-якого ландшафту повинно бути підпорядковане чітко 

сформульованій внутрішній ідеї. 

Будь-який ландшафт являє собою об'ємно-просторову структуру, яка 

складається з наступних елементів: 

o планувальних (алеї, стежки, майданчики тощо); 

o об'ємних (форми рельєфу, каміння, деревно-чагарникова і 

трав'яниста рослинність, великі архітектурні споруди та малі форми); 

o площинних (водойми, галявини, галявини тощо).  

До ряду основних принципів ландшафтного дизайну відносяться: 

простота; цілісність; пропорція; порядок; єдність (гармонія); повторення; 

перехід; принцип балансу; зручність і практичність; естетична цінність (краса).  



 

 

 

268 

Основний принцип ландшафтного дизайну — гармонійне поєднання на 

місцевості всіх компонентів комплексу, природних і штучних об’єктів (алей, 

доріжок, садів, водойм, архітектурних об’єктів тощо).  

Споруди фіторемедіації у стилях ландшафтного дизайну  

Стиль - це сукупність творчих прийомів та ідей, зумовлених єдністю 

художнього змісту й теми. Упродовж історії становлення ландшафтного дизайну 

в ньому виокремилося багато різних стилів. Їх можна розділити на дві великі 

групи: історичні та сучасні [136]. 

Основними правилами певного стилю є конкретні прийоми планування, 

кольорові рішення, підбір рослин та їх поєднання, декоративне мощення (тип, 

вид), малі архітектурні форми. 

Основними стилями ландшафтного стилю є регулярний і пейзажний. 

Основою регулярного стилю є впорядкованість і раціональність. 

Регулярний стиль - це згладжений майданчик ділянки, прямі доріжки, акуратно 

підстрижені і чітко висаджені дерева і чагарники. За традицією велика увага 

приділяється використанню водних елементів: водоймища геометричної форми, 

каскади і фонтани підкреслять стилістичну приналежність ділянки.  

Основна риса пейзажного стилю - наслідування природі, створення 

ландшафту, що імітує природний. Цей стиль побудований за принципом 

природності - жодної геометрії і впорядкованості. Штучні споруди (сходи, 

тераси) повинні органічно вписуватися в природний пейзаж. 

Важливу роль в ландшафтних композиціях пейзажного стилю відіграють 

водні об'єкти, будь-то ставок, струмок, невеликий водоспад або каскад і, навіть, 

декоративне болотце; головне, аби вони, так само як і все інше виглядали 

максимально природньо. При виборі рослин для посадки бажано 

використовувати види, які є природними для тієї кліматичної зони, де 

розташована ділянка.  
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На сьогоднішній день ландшафтний дизайн являє собою один з провідних 

видів архітектурної діяльності, спрямованої на створення гармонійного та 

цілісного образного оточення людини. 

Планування та розташуваня довгострокових споруд фіторемедіації з 

використанням ВВР відбувається з урахуванням природних охоронних заходів, 

соціальних вимог, охороною існуючих ландшафтів, створенням нових, штучних 

ландшафтів замість зруйнованих або несприятливих для життя. Це досягається 

при активному використанні природних засобів методами та прийомами 

ландшафтного дизайну з використанням пейзажного стилю. 

У міру зростання інтенсивності антропогенного впливу на природні 

компоненти середовища, питання вдосконалення пластичних характеристик 

міських просторів за допомогою рослинності все більш зв'язують з необхідністю 

її ефективного використання в цілях підвищення екологічної стійкості 

середовища. 

Сучасний ландшафтний дизайн широко використовує воду і водні 

пристрої. Вода, як своєрідний пластичний матеріал, є невід’ємним елементом 

біоінженерних споруд, підкреслює природність, що максимально наближено до 

пейзажного ландшафтного стилю. 

Не менш важливим з точки зору забезпечення екологічної стійкості 

середовища є можливість за допомогою водойм регулювати окремі кліматичні 

характеристики середовища, зокрема, підтримувати вологість повітря і 

створювати сприятливі умови для розвитку рослинності в їх оточенні. 

Споруди фіторемедіації проектуються з урахуванням пейзажного 

ландшафтного стилю з використанням плавних форм та створенням природної 

композиції. Споруди повторюють форми рельєфу і відкривають виразні і нібито 

створені самою природою ландшафтні композиції. Вища водна рослинність 

доповнює природність краєвидів.  
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На сьогоднішній день все більшого розповсюдження, як найбільш 

екологічно і економічно вигідні, набувають схеми очищення поверхневих та 

стічних вод з використанням технологій фіторемедіації. 

До теперішнього часу відомо й випробувано велику кількість методів і 

технологій очищення водних об’єктів: механічний, хімічний, фізичний, фізико-

хімічний і біологічний. Особливу увагу останнім часом надають біологічному 

методу через його екологічність та економічність. Зокрема, широке поширення 

у світі й в Україні отримала фіторемедіація – високоефективна технологія 

очищення (або доочищення) від неорганічних і деяких органічних 

забруднюючих речовин за допомогою споруд, в основу яких покладено природні 

процеси очищення: рослини і ризосферні мікроорганізми розкладають і/або 

накопичують різні забруднюючі речовини. 

Розрізняють декілька видів гідрофітних споруд: ботанічні майданчики, 

фільтраційні пристрої, біологічні ставки з вищими водними рослинами (ВВР), 

штучно заболочені площі, біоінженерні споруди і біоплато. Біоінженерні 

споруди використовують біоценози ВВР, бактерій, водоростей. 

Споруди фіторемедіації - високопродуктивні екосистеми у антропогенно-

природних ландшафтах, надають додаткові місця існування та поживні ресурси 

для багатьох видів флори і фауни, що, у свою чергу, створює сприятливі умови 

для підтримки біорізноманіття. 

Біоінженерні технології використовуються для уловлювання забруднень 

перед дамбами гідроелектростанції. У балках Південно-Французьких Альп, щоб 

затримати забруднення перед гідроелектростанцією, побудовані стіни з дерев 

верби.  Живці верби закопують на 30 см, та утворюють своєрідні вербові стіни, 

що рівномірно розташовуються через канали. Вони розміщуються приблизно 

через кожні три метри вгору по яру, як сходи. (рисунок 11.1) 
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Рисунок 11.1 − Технології фіторемедіації для уловлювання забруднень 

перед дамбами гідроелектростанції. 

Подібно до сита, верби пропускають воду, але затримують осад. 

Протягом року ці структури можуть затримувати до 10 см осаду. З часом верби 

стають більш закріпленими, і можуть утримувати більше осаду. Через 20-30 

років коренева система стає потужною, що додатково запобігає ерозії ґрунту, 

спричиненої сільським господарством. Стіни з верби в основі яру запобігають 

його ерозії.  

Спосіб очищення поверхневого стоку від автомагістралей: дороги не 

облаштовуються бордюрами, збір стоку здійснюється фільтраційними 

траншеями (рисунок 11.2), заповненими на глибину 0,8 м гравієм. На дні траншеї 

прокладаються збірні трубопроводи діаметром 150 мм, які транспортують стік 

на подальшу очистку в біоплато. [137] 

 

Рисунок 11.2 − Технології фіторемедіації - очищення поверхневого стоку 

від автомагістралей. 
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Компанія Biomatrix впроваджує функціональні, стійки екологічні 

технології в галузі екологічної інженерії для відновлення водних об’єктів та 

очищення стічних вод. Основою усієї продукції цієї компанії є використання 

потужної очисної здатності природних систем очищення в інженерних умовах з 

забезпеченням високоефективної, низькоенергетичної надійної екологічної 

системи очищення поверхневих, природних та побутово-промислових стічних 

вод. Ії проекти ефективно працюють у Великобританії, США, Філіппінах, Індії 

та Китаї: 

✓ біоінженерні споруди (типу Constructed Wetlands) для очищення та 

доочищення поверхневих та стічних вод (рисунок 11.3) 

 

Рисунок 11.3 − Біоінженерні технології Biomatrix - біоінженерні споруди 

(типу Constructed Wetlands).  

✓ Модульне очищення природних стічних вод у компактних установках з 

використанням фітотехнологій (у вигляді плавучих островів) (рисунок 

11.4) 
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Рисунок 11.4 − Модульне очищення природних стічних вод у компактних 

установках (Biomatrix) 

✓ Плавучі екосистеми (рисунок 11.5.) являють собою багатошарові та гнучкі 

смуги системи 3D-посадки рослин з підтримкою біорізноманіття. 

Ці системи головним чином направлені на регенерацію водних екосистем 

та покращення біорізноманіття та якості води в каналах, річках та озерах. 

Плавучі екосистеми - це зв’язок з природою, залучення природи до нашого 

повсякденного життя, а також допомога у відновленні деградованих ландшафтів.     

Плавучі екосистемні модулі, окрім очищення стічних та природних вод, 

виконують ще такі важливі функції, ях створення середовища існування, міське 

озеленення, управління якістю води. Такі системні модулі мають високу 

плавучість та створюють унікальні середовища існування як для дикої природи 

так і для людей. 

 

Рисунок 11.5 − Плавучі екосистеми Biomatrix 
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Плавучі системи виготовляються з нетоксичних матеріалів та 

складаються з 60% живої біомаси та 30% інженерних матеріалів. Підводний «ліс 

корневищої маси» забезпечує притулок для риби та ідеальні місця для її 

підкорму, що покращує запаси риби. Масса занурених коренів створює ідеальне 

середовище існування для мільйонів мікроорганізмів, які використовують 

водорості, вуглець та надлишки поживних речовин у воді як джерело їжі, 

очищаючи воду (рисунок 11.6) 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.6 – Плавучі системи (острови і берега) 

 

Плавучі острови перетворюють водойми з твердими краями в живі 

аквапарки, збільшуючи цінність та якість навколишніх об'єктів. Спеціально 

розроблені платформи забезпечують захищений притулок для птахів та інших 

видів дикої природи, надаючи різноманіття середовища існування (рисунок 

11.7). Термін служби таких споруд понад 20 років. Перший плавучий острів для 

відновлення річок/озер був запущений в 1991 році. 
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Рисунок 11.7 − Плавучі острова як додаткове середовище проживання 

для птахів, риб та інших представників дикої природи 

Усі плавучі екосистеми адаптовані до природно-климатичних умов та 

інтегровані в ландшафтну природну систему очищення води. 

До переваг цих систем відносяться: 

✓ захист водойми від палючого сонця; 

✓ коренева система перешкоджає цвітінню; 

✓ коріння є живильним середовищем для мешканців водойм, безпечним 

укриттям малька (при застосуванні островів для покращення якості 

каналів, річок тощо); 

✓ плаваючі острова – це плаваючий живий біофільтр; 

✓ острова є елементом ландшафтного дизайну. 

Система підходить для очищення забруднених вод каналів, річок, озер та 

водосховищ, а також забезпечує ефективне очищення у спеціально побудованих 

очисних камерах, ставках або резервуарах. 
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Аераційні пристрої (рисунок 11.8) поліпшують очищення за рахунок 

аерації та спрямовування забрудненої води до прикореневої зони рослин з 

біоценозом бактерій. 

 

Рисунок 11.8 − Плавучі острови з аераційним пристроєм 

Це ефективна фітотехнологія, що покращує якість природних вод, 

очищує поверхневі та стічні води та одночас є архітектурним витвором людини 

у максимальній єдністі з природою [138]. 

Для боротьби з забрудненим поверхневим стоком та очищення 

забруднених зливових вод проектують і встановлюють спеціальні «ящики 

фільтрації» з посадкою в них дерев (“tree filter boxes”) (рисунок 11.9). У ці 

споруди збирають дощову воду з сусідніх вулиць і фільтрують її через 

спеціально завантажені ґрунти, перш ніж скидати очищену воду в струмок або 

ставок. У ящику відфільтровуються домашні відходи та забруднення, які 

змиваються з вулиці дощами, перш ніж вони потраплять до водних об’єктів. 
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Рисунок 11.9 − “Tree filter boxes” для очищення поверхневого стоку 

Споруди “Tree filter boxes” – екологічний спосіб очищення забрудненого 

поверхневого стоку [139]. 

У місті Колледж-Парк, штат Меріленд (США), очисні споруди з 

використанням фітотехнології впровадженні для модернізації існуючої 

каналізаційної інфраструктури зливових вод та поліпшення очищення 

поверхневих вод (рисунок 11.10). Дві споруди фіторемедіації були створені на 

проїжджій частині дороги для очищення зливових вод з дорожнього покриття: 

створені бордюрні зрізи, встановлені вхідні конструкції, підвідні труби, 

забезпечено належний дренаж, використані місцеві рослини [141]. 

Рисунок 11.10 − Очисні споруди 

очищення поверхневого стоку, штат Меріленд (США) 
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Для зменшення екологічного навантаження на канали та природні водні 

об’єкти від поверхневого стоку з вулиць у Шанхаї запроектовано парк злітно-

посадкової смуги Xuhui з унікальною можливістю інтегрувати систему 

управління зливовими водами в ландшафт, спроектувавши парк одночасно з 

дорогою, прокладеною паралельно парку (рисунок 11.11). Цей проект 

багатофункціональний: затримання, збір, очищення поверхневого стоку; 

створення середовища для флори та фауни, а також можливість відпочинку. 

 

Рисунок 11.11 − Парк злітно-посадкової смуги Xuhui з унікальною 

можливістю інтегрувати систему управління зливовими водами в ландшафт 

Ключова особливость парку злітно-посадкової смуги - дощові сади. 

Дощовий стік з дороги відводиться в лінійні дощові сади, які прилягають до 

вулиці. Коли вода проходить через сади, тверді речовини осідають, а забруднена 

вода фільтруються. Потім вода подається в резервуари для зрошення парку, а 

надлишки води стікають у річку Хуанпу. У кожному сегменті дощових садів 

пропонуються різні схеми посадки. Спеціальна конструкція впускного отвору 

дозволяє надлишковій зливовій воді надходити безпосередньо в 

колекторзливової каналізації, мінімізуючи шанси на затоплення під час сильних 

злив. Використання дощових садів сприяє очищенню поверхневого стоку при 

максимальному запезпеченні функціональної, економічної, естетичної та 

рекреаційної функції споруди. [141] 

УкрНДІЕП має великий досвід проектування та впровадження 

біоінженерних споруд типу constructed wetlands на основі використання 
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фітотехнологій. Основними перевагами споруд є те, что вони не порушують 

ландшафт та біорізноманіття території, на якій проектуються; працюють у різних 

кліматичних умовах та є низько капітально та енергозатратними.  

Аір болотний (Acorus calamus L.) використовують у біоінженерних 

спорудах для очищення і знезараження води до вимог питної - з каналів, річок, 

озер, свердловин та інших джерел (рисунок 11.12). Технологію розроблено для 

використання в невеликих селищах, присадибних господарствах і дачних 

ділянках. 

 

Рисунок 11.12 − Підготовка питної води з використанням фітотехнології 

Споруди фіторемедіації запропоновані для очищення поверхневого стоку 

з території аеропорту (такі споруди існують і в странах Європи та США). 

Перевагою використання фітотехнологій є гарантована якість очищення 

поверхневого стоку від антифризів, нафтопродуктів тощо; значна економія 

коштів на будівництво і, особливо, на експлуатацію споруд за рахунок 

відсутності енергозатратності блоків; автономність і довговічність роботи 

систем очищення - працюють в автономному режимі при мінімальному догляді 

за ними протягом 20-30 років; надійність і естетичність - безаварійність роботи, 

можливість використання як зони рекреації. 

Споруди фіторемедіації використовують для очищення виробничих 

стічних вод (молокозавод, птахофабрика, м’ясокомбінати тощо) (рисунок 11.13). 

У цьому випадку споруди складаються з аеруючого усереднювача та блоку 

біологічного очищення. Усереднювач з аерацією  працює без додавання 

мікрофлори і тільки кілька годин на добу, затримує залпові скиди стічних вод та 
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частину забруднюючих речовин. Один блок аеруємого усереднювача знижує 

забруднення стічних вод на 60-70% (по ХСК, при цьому кількість утворення 

активного мулу - не більше 1%, а обслуговування не вимагає штату фахівців, 

спеціального контролю і щоденного аналізу стічних вод 

Блок біологічного очищення на основі фітотехнології виконує одночасно 

функції аеротенків та біоставків і має ряд переваг:очищення і доочищення 

стічних вод здійснюється за рахунок розвитку природної мікрофлори, що 

знаходиться в симбіозі з рослинами і не вимагає особливих умов для розвитку 

(не залежить від кисневого і температурного режимів, концентрацій стічних 

вод); відсутнє вторинне забруднення очищених вод на відміну від біоставків. 

При такому способі очищення гарантується необхідна якість очищення стічних 

вод та відновлюються природні властивості води. 

 

Рисунок 11.13 − Очищення виробничих стічних вод (молокозавод, 

птахофабрика, м’ясокомбінати тощо) 

Також, біоінженерні споруди, що являють собою систему 

низькозатратних водоохоронних заходів на основі фітотехнологій з мінімальним 

втручанням у річкові системи використовують на малих річках (див. розділ 7 

Посібника). 

Найбільш широкого впровадження біоінженерні споруди на основі 

фітотехнології набули для очищення поверхневих стоків (з території аеропортів, 

промислових підприємств, автомобільних та залізничних доріг, захист 

водосховищ питного водокористування від забруднення поверхневим стоком 

тощо) (рисунок 11.14). 
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Очищення поверхневого стоку має свої особливості, закладені в 

конструкціях очисних споруд, які враховують умови формування поверхневого 

стоку: 

• Споруди працюють в автономному режимі, як в умовах надходження 

поверхневого стоку, так і в міждощовий період; 

• Нейтралізація першої, найбільш забрудненої (20 хвилин) частини 

поверхневого стоку шляхом направлення його для очищення на біоінженерні 

очисні споруди з посадками вищих водних рослин; 

• Поверхневі стічні води після перших 20 хвилин дощу вважаються 

умовно чистим і направляється у гідрографічну  мережу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.14 − Біоінженерні споруди на основі фітотехнології для 

очищення зливових та поверхневих стоків 
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Очисні споруди з використанням фітотехнологій мають естетичний вид, 

прості у будівництві, легко вписуються в природний рельєф та можуть складати 

частину ландшафтного парку завдяки інтеграції та активації навколишнього 

середовища та водних шляхів. Впровадження таких споруд зберігає природні 

ресурси при створенні єдиної взаємопов’язаної системи з активованими 

природними процесами очищення у максимальному поєднанні з природно-

кліматичними та ландшафтними умовами. 

Проектування та впровадження споруд відбувається з урахуванням 

естетичних факторів та у поєднанні із навколишнім пейзажем. Формування 

штучно створеного середовища споруд фіторемедіації відбувається за 

допомогою природних елементів (рослинність, вода, рельєф) і штучних 

елементів очисних споруд. Як результат, споруди є елементом ландшафтного 

дизайну та створють гармонійну ландшафтну композицію із урахуванням 

біологічних, функційних і художніх вимог. 

Для ефективного впровадження методів очищення та доочищення 

стічних вод усіх категорій від населених пунктів, розташованих на евтрофних 

водних об’єктах, з використанням технологій фіторемедіації із залученням 

засобів ландшафтного дизайну необхідно враховувати природно-кліматичні 

(кліматичний район, вітровий режим, умови інсоляції), еколого-містобудівні 

(величина об’єкта та його профіль, функціонально-планувальна структура, що 

склалася; параметри комфортності середовища; раціональне використання 

захисних функцій рослин та збереження умов для їх нормального розвитку), 

соціально-демографічні (соціальний статус об’єкта; характеристика соціальних 

груп; віковий контингент; характер розвитку соціально-побутової 

інфраструктури), естетичні (виявлення історико-культурних особливостей і 

національних традицій; наявність художнього образу (композиція простору); 

дізайн штучних елементів середовища; раціональне колористичне рішення усіх 

елементів середовища у цілому; наявність світлокольорових ефектів техніко-

економічні фактори (наявність бізнес-планів та бізнес-програм; створення 
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функціонально-інтегрованих просторів;максимальна механізація будівельно-

експлуатаційних робіт тощо) [131]. 

Процес створення об’єктів ландшафтної архітектури та дизайну 

обумовлює перетворення природних компонентів ландшафту, зважаючи на 

кліматичні особливості місцевості, тобто фізико-географічної зони. Фізико-

географічна зона становить велику частину географічного поясу, що 

характеризується певним співвідношенням тепла та вологи, пануванням якогось 

одного зонального типу ландшафту. Вирішальною умовою у відокремленні зон 

є співвідношення тепла та вологи, на що необхідно зважати під час добору 

рослинності. На території України виділяють декілька фізико-географічних зон: 

полісся, лісостеп, центральний Український степ, південний Український степ, 

південний беріг Криму, Прикарпаття та Закарпаття. 

Так, з огляду на природно-кліматичний фактор принцип формування 

відкритих просторів у північних районах України різко контрастує з умовами 

півдня. На півночі доцільно проектувати більш замкнені простори з 

озелененням, що захищає від вітру, дощу та інших несприятливих умов. На 

півдні створювати відкриті, продувні простори з гарним сонцезахистом. 

Зважаючи на природно-кліматичний фактор необхідно здійснювати 

ретельний аналіз ландшафтної ситуації та розробляти на його основі природно-

охоронні заходи. Аналіз ландшафтної ситуації характеризує природний 

ландшафт: фіксація або поліпшення грунтових умов, збереження існуючої 

рослинності, збереження наявного рельєфу тощо. 

Однією з найважливіших вимог при вирішенні водогосподарських і 

водоохоронних задач є не тільки забезпечення задовільної якості поверхневих 

вод, але й збереження сприятливих умов відтворення водних ресурсів.  

У сучасному ландшафтному дизайні формування комфортного і 

естетичного середовища здійснюється за допомогою природних матеріалів 

(рельєф, вода, рослинність тощо) і архітектурних споруд. При цьому 

передбачається збереження існуючих і створення штучних пейзажів, 
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проектування систем освітлення, озеленення та рекреаційних зон. Водночас у 

ландшафтному дизайні ураховуються універсальні закони та структурні 

елементи проекту: композиція, простір, перспектива, форма, лінія, 

пропорційність, масштабність.  

В процесі вибору необхідного типу та конструкції очисних споруд 

враховуються всі природно-техногенні особливості регіону та природні процеси 

самоочищення: 

- якісний склад стічних вод (господарсько-побутові, виробничі, житлово-

комунальні, поверхневі, атмосферні опади); 

- характеристика водозбірного басейну (житлова забудова, промислова 

зона, атмосферні опади); 

- витрати води (з урахуванням аварійних ситуацій); 

- наявність/відсутність каналізаційних мереж/споруд, які можно 

реконструювати та використати у новій схемі; 

- наявність та розмір площі, яку можна використати; 

- наявність існуючих природних об’єктів, що можуть бути долучені до 

схеми очищення (природні ставки, заплави, балки, зарості ВВР тощо); 

- рівень ґрунтових вод на території, де планується влаштування комплексу 

очисних споруд; 

- ухил місцевості; 

- якість ґрунту на площі впровадження біоінженерних споруд (глина, 

суглинок, пісок); 

- ступінь інфільтрації; 

- режим надходження вод на очисні споруди; 

- мета кінцевого відведення/використання води на виході зі споруд 

(резервування запасів води, підземна фільтрація, штучне поповнення 

водоносних горизонтів, зрошення, мережі дощової каналізації, оборотне 

водопостачання тощо. 
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Насамперед проводиться передпроектний аналіз об’єкта з урахуванням 

призначення земельної ділянки та її особливостей: форма, стан ґрунту, ухил, та 

рівень ґрунтових вод, наявність водойм, заболочених ділянок, гірських масивів, 

будівель, комунікаційних мереж та споруд, дерев, які треба зберегти тощо.  

Споруди фіторемедіації проектують різної у плані форми: прямокутної, 

овальної, довільної. Розробляються споруди різних конструкцій (одно- та багато-

ярусні, одно- та багатоступеневі) з відведенням вод у потік ґрунтових вод чи 

безпосередньо у водойми. При проектуванні та будівництві споруд 

використовуються принципи ландшафтного дизайну, що дозволяє поліпшити 

естетичний вид споруд. 

Використання принципів ландшафтного дизайну при проектування та 

будівництві споруд фіторемедіації з використанням ВВР дозволяє широко 

використовувати декоративні можливості споруд для покращення естетичних 

характеристик промислових майданчиків та інших територій. 

Сучасні споруди фіторемедіації проектуються таким чином, щоб бути 

максимально наближеними до природно-ландшафтних умов. При цьому, 

актуальним є збереження існуючого ландшафту, раціональне його використання 

та не погіршення його стану та історико-культурних особливостей. Споруди 

являють собою елемент ландшафтного дизайну та створюють додаткові місця 

існування для багатьох видів флори і фауни, що, у свою чергу, створює 

сприятливі умови для підтримки біорізноманіття; забезпечує індивідуальність, 

унікальність та естетичний вид природно-техногенного ландшафту. 

Ландшафтний дизайн може стати корисним засобом у запобіганні повної 

втрати природної своєрідності освоюваної території. 
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12 Технології фіторемедіації для очищення фільтрату 

полігонів твердих побутових відходів 

 

В Україні протягом багатьох років викликає занепокоєння у фахівців-

екологів та громадськості стан поводження з побутовими відходами. За 

останніми даними Міністерства розвитку громад та територій України в країні 

за 2020 рік утворилося понад 54,119 млн.м3 побутових відходів, що становить 

понад 10,716 млн.т. З цієї маси відходів перероблено та утилізовано близько 

6,3%, тобто 675,108 тис.т. Таким чином 93,7% зібраних побутових відходів – 

понад 10,073 млн.т - було вивезено на звалища та полігоні для захоронення 

твердих побутових відходів (ТПВ).  

В Україні існує понад 6 тис. звалищ та полігонів ТПВ, які займають площу 

понад 8,760 тис.га. При цьому кількість перевантажених звалищ і полігонів 

становить 261 од. (4,3% загальної кількості), вони розташовані на площі в 0,787 

тис. га. Кількість звалищ, які не відповідають нормам безпеки, сягає 868 од. (14% 

загальної кількості). Площа, яку вони займають, перевищує 1,5 тис. га [142]. 

В цілому по країні знаходяться в експлуатації 114 полігонів ТПВ. Полігони 

ТПВ це інженерні спеціалізовані споруди, які призначені для захоронення 

твердих побутових відходів і повинні забезпечувати санітарне та епідемічне 

благополуччя населення, екологічну безпеку навколишнього природного 

середовища, запобігати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ. Вони 

проектуються, реконструюються, технічно переоснащаються, рекультивуються 

згідно вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні 

положення проектування» [143]. 

Через неналежні системи поводження з твердими побутовими відходами в 

населених пунктах, як правило у приватному секторі, у звітному році виявлено 

22,6 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу 0,56 тис.га, з них 

ліквідовано у 2020 р. 21,7 тис несанкціонованих звалищ площею 0,53тис.га [142].  

В Україні переважає розміщення ТПВ на звалищах і полігонах, переважна 

більшість з яких становлять екологічну небезпеку, негативно впливають на 
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атмосферне повітря, підземні та поверхневі водні об’єкти, ґрунти.  При 

належній експлуатації 114 полігонів ТПВ мають запобігати негативному впливу 

на навколишнє природне середовище і відповідати санітарно-епідеміологічним і 

екологічним нормам. 

За експертними оцінками на 26 полігонах України влаштовано системи 

вилучення біогазу та експлуатуються установки для виробництва електроенергії, 

потужність яких досягла 30 МВт. Кількість утилізованого біогазу у 2020 році 

склала 64,0 млн.м3 (50% метана). Кількість виробленої у 2020 році 

електроенергії– 112,3 ГВт*год [142]. 

При проектуванні полігонів ТПВ згідно вимог ДБН В.2.4-2-2005 

передбачається організація системи збирання і знезараження фільтрату. Фільтрат 

полігону ТПВ - рідка фаза, що утворюється на полігоні побутових відходів при 

захороненні твердих побутових відходів з вологістю понад 55% та внаслідок 

атмосферних опадів, обсяг яких перевищує кількість вологи, що випаровується з 

поверхні полігона [144]. 

Проходячи крізь товщу заскладованих відходів, фільтрат насичується 

продуктами їх розкладання. Фільтрат являє собою рідину від жовто-коричневого 

до сіро-чорного кольору, зі специфічним затхлим і сірководневим запахом. 

Фільтрат не можна віднести до істинних розчинів, він представляє собою 

гетерогенну систему і має характер колоїдного і суспензійного розчину, що не 

осідає протягом тривалого часу. За своїм складом фільтрат є концентрованими і 

високомінералізованими стічними водами, сильно забрудненими 

важкоокислюваними органічними речовинами, ПАР, фосфатами та солями 

важких металів [145].  

На звалищах, споруджених без дотримання правил охорони 

навколишнього середовища (за відсутності протифільтраційного екрану, 

системи відводу та очищення фільтрату), фільтрат вільно стікає по рельєфу, 

інфільтрує в ґрунт, ґрунтові та підземні води. Проникнення фільтрату у ґрунт та 

ґрунтові води може призвести до значного забруднення навколишнього 
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середовища не лише органічними та неорганічними  сполуками, а ще й  

яйцями гельмінтів та патогенними мікроорганізмами [146]. 

Особливостями фільтрату полігонів ТПВ є: 

- багатокомпонентний хімічний склад, представлений органічними та 

неорганічним сполуками, який змінюється протягом експлуатації полігону;  

- залежність об’єму і складу фільтрату від сезонних коливань в атмосфері; 

- високий вміст токсичних компонентів; 

- залежність об’єму і складу фільтрату від площі, потужності, інженерної 

інфраструктури полігону та морфологічного складу сміття; 

- бактеріальне забруднення; 

- екологічна та техногенна небезпека для довкілля. 

Кількість фільтрату, що утворюється на полігоні побутових відходів, 

залежить від кліматичних умов, морфологічного складу побутових відходів, 

сезону року, наявності умов додаткового зволоження за рахунок приймання 

полігоном поверхневого стоку, атмосферних опадів, технології  складування 

побутових  відходів тощо [147]. 

У таблиці 12.1 наведені дослідження хімічного складу фільтрату полігонів 

західного та центрального районів України. 

Таблиця 12.1 – Порівняльні характеристики хімічного складу фільтрату 

Львівського та Полтавського полігонів ТПВ 

Показник, 

компонент 

Фактичне значення у 

фільтраті, мг/дм3 

Норматив на скид 

стічних вод до систем 

централізованого 

водовідведення[149], 

мг/дм3 

Перевищення 

встановлених 

нормативів Львівський 

полігон 

ТПВ[147] 

Полтавський 

полігон 

ТПВ[148] 

Хлориди 4751 641 350 1,8 - 13,6 

Сульфати 551 558 400 1,4 

Сr 40 34,2 2,5 13,7 – 16,0 

Fe 77 152,1 3 25,7 – 50,7 

Ni 3 3,6 0,5 6 – 7,2 

Cu 4,2 15,6 0,5 8,4 – 31,2 

Pb 1 10,3 0,1 10 - 103 

 

Як видно із таблиці, фільтрат забруднений важкими металами такими, як 

свинець, хром, залізо, мідь, цинк. Показники хімічного складу фільтратів 
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полігонів ТПВ перевищують нормативи забруднень у стічних водах, які 

скидаються у систему водовідведення населеного пункту. Фільтрат полігонів 

ТПВ є потенційним забруднювачем навколишнього природного середовища 

важкими металами, токсичними органічними та неорганічними сполуками  

Під час експлуатації та утримання системи збирання, утилізації та 

знешкодження фільтрату полігону необхідно керуватися Методичними 

рекомендаціями, затвердженими наказом від 20.08.2012 р. № 421 Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України (надалі – Методичні рекомендації). 

Фільтрат, що утворюється на полігоні, збирається в контрольні колодязі, а 

потім направляється: 

- на  очисні споруди каналізації; 

- на споруди із знешкодження та утилізації фільтрату, розміщені на 

території полігону побутових відходів. 

До стадії знешкодження та утилізації фільтрату має бути передбачена його 

груба сепарація, седиментація, розподіл фаз. 

Методи знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується визначати 

на основі проведення попереднього аналізу його властивостей за такими 

параметрами: 

- кількість фільтрату; 

- кислотність (pH); 

- електропровідність; 

- ХСК, БСК5; 

- концентрація аміаку, нітратів, нітритів, фенолу, хлоридів, сульфатів, 

ціанідів, у т.ч. що легко вивільняються; 

- вміст загального азоту, фосфатів; 

- концентрація важких металів; 

- вміст вуглеводнів, особливо тих, що вміщують хлор, тощо. 
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Для знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується 

використовувати традиційні методи очищення господарсько-побутових та 

виробничих стічних вод, а також їх комбінації (таблиця 12.2). 

Таблиця 12.2 – Методи знешкодження та утилізації фільтрату  

1. Фізичні методи 

1.1. Відстоювання 

1.2. Випарювання 

2. Фізико-хімічні методи 

2.1. Адсорбція активованим вугіллям або іншим сорбентом 

2.2. Іонний обмін 

2.3. Мембранна технологія 

2.4. Коагуляція і флокуляція Ca(OH)2, Fe2(SO4)3 і Al2(SО4)3 

3 Хімічні методи 

3.1. Оброблення активним хлором 

3.2. Окислювання перекисом водню 

3.3. Озонування 

3.4. Фотохімічне оброблення 

4. Біохімічні методи 

4.1. Аеробне біологічне оброблення 

4.2. Анаеробне біологічне оброблення 

 Всі ці методи мають певні переваги та недоліки. Вибір методу 

знешкодження та утилізації фільтрату рекомендується визначати індивідуально 

в кожному конкретному випадку виходячи із характеристик фільтрату і вимог до 

якості очищеної води. 

У процесі експлуатації споруд знешкодження та утилізації фільтрату 

рекомендується постійно аналізувати результати лабораторно-виробничого 

дослідження для забезпечення найвищих техніко-економічних показників 

роботи споруд, удосконалення технологічних процесів, уточнення доз реагентів. 

Враховуючи, що за своїм складом фільтрат є концентрованими і 

високомінералізованими стічними водами, які містять важкі метали та органічні 

речовини, що важко піддаються деструкції, скидати фільтрати у систему 
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водовідведення населеного пункту можна тільки після його очистки на 

локальних очисних спорудах, розташованих на полігоні ТПВ. Через існуючі 

недоліки методів очищення фільтрату, які наведені в Методичних 

рекомендаціях, досить важко досягнути нормативних показників стічних вод, що 

скидаються до системи централізованого водовідведення. 

Перспективним напрямком доочищення фільтратів полігонів ТПВ, які 

пройшли очищення на локальних очисних спорудах полігонів, є фіторемедіація. 

Фіторемедіація - це використання живих зелених рослин для зменшення 

ризику на місці та/або видалення забруднень із забрудненого ґрунту, води, осадів 

та повітря. У процесі використовуються спеціально підібрані рослини. Зниження 

ризику може бути здійснено шляхом видалення, деградації або стримування 

забруднювача або поєднання будь - якого з цих факторів.  

Фіторемедіація є енергоефективним та низьковитратним методом 

очищення об’єктів з низьким та помірним рівнем забруднення, і його можна 

використовувати разом з іншими більш традиційними методами відновлення як 

завершальний етап [150]. Метод базується на тому, що рослини можуть 

руйнувати органічні забруднювачі, видаляти із об’єктів або стабілізувати 

забруднення об’єктів металами, у т.ч. важкими. 

Для фіторемедіації фільтратів полігонів ТПВ застосовують біоінженерні 

очисні споруди (БІС), які являють собою універсальні споруди, що об’єднують 

основні елементи ґрунтового очищення з гідробіоценозом біоплато або 

біоставків з посадкою вищих водних рослин (ВВР) [151]. Біоінженерні споруди 

(БІС) є водоохоронними спорудами. 

В спорудах забезпечується рух потоку фільтрату, що доочищається, в 

горизонтальній площині через зарості макрофітів, а також в вертикальній – через 

прошарок фільтруючої загрузки, яка насичена кореневищами рослин, 

мікрофлорою і водоростями. Поєднання щебеневого чи піщаного фільтру, 

насиченого мікроорганізмами, з біоценозом вищої водної рослинності, 

забезпечує надходження кисню через прикореневу систему. 
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При проходженні через біоінженерні очисні споруди фільтрати 

піддаються багаторазовим фізико-хімічним і біологічним перетворюванням. 

Як наслідок, частина забруднюючих речовин біорозкладається та 

виділяється в вигляді газу, що містить СО2, N2, Н, СН4, Н2S, інша частина 

накопичується у фітомасі ВВР і водоростей, а частина залишається у споруді. 

За рівнем розвитку кореневої системи, кількісного складу мікроорганізмів 

та очисної спроможності, найбільшу ефективність, щодо їх використання для 

фільтрату, мають біоценози, створені очеретом звичайним та видами рогозів. Ці 

рослини формують кореневу систему, яка складається з кореневищ (виконують 

функцію накопичення), ґрунтових та водно-повітряних коренів (функція 

живлення рослин). Такий розвиток кореневої системи забезпечує добре 

розповсюдження та самовідновлення рослинних співтовариств у наступних 

вегетаційних циклах, що і потрібне для роботи біоінженерних очисних споруд.  

Частіше за все у системах очищення використовують очерет звичайний, 

тому що  найбільш сприятливі умови для розвитку біоценозу створюються саме 

у його  співтовариствах.  З усіх відомих макрофітів він розвиває найпотужнішу 

кореневу систему, яка спроможна у фільтруючій товщі формувати значну 

кількість кореневищної біомаси, що забезпечує його фітоценози екологічною 

незалежністю від умов навколишнього середовища (у тому числі і від якісного 

складу води, що дозволяє очерету витримувати значні концентрації 

забруднюючих речовин). Це сприяє формуванню значної кількості надземної 

біомаси, на протязі багатьох років, без ознак деградації  рослинних 

співтовариств.  

В біоінженерних спорудах така коренева система запобігає кольматації і 

забезпечує постійну роботу дренажної системи. Найбільш оптимальний засіб 

посадки рослин у БІС - посадка кореневищної маси в суміші з ґрунтом, що сприяє 

меншому травмуванню кореневої системи і створює необхідні умови для 

розповсюдження мікроорганізмів, які разом з ґрунтом потрапляють до споруд. 

При наявності забруднених ґрунтів у місцях природного зростання очерету - 

ґрунти видаляють. 
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Засаджують у споруди очерет у суміші  з рослинами рогозу. 

Співвідношення рослин очерету і рогозу повинно становити 1:1. Сумісна 

посадка рослин сприяє кращій акліматизації очерету на першому етапі 

формування фітоценозів, так як наявність рослин рогозу, які раніше 

пристосовуються до зміни середовища, створює найкращі умови для адаптації 

очерету в початковий період і сприяє нарощуванню підземної біомаси рослин. 

Для засаджування споруд на донорських ділянках, у місцях природного 

розвитку рослин (уздовж каналів, заплави річки та інших природних об’єктів), 

відбирається посадковий матеріал - кореневищна маса рослин. Для цього на 

донорських ділянках природних заростей рослин відбирається кореневищна 

маса разом з монолітом ґрунту, розмірами 0.3 х 0.3 м та товщиною до 0.2 м і 

укладається у споруди або рівномірно на всій площі БІС, або фрагментарно. 

Для відбору кореневищ рослин використовуються екскаватори, необхідно 

уникати пересихання посадкового матеріалу під час перевезення і посадки. 

Посадка повинна здійснюватися одночасно з надходженням води в БІС. 

Протягом одного-двох місяців після засаджування в споруді повинно 

підтримувати шар води до 0,1 м. У процесі експлуатації в БІС підтримується шар 

води не менше 0,4 м. 

Разом із фітомасою видаляються і хімічні елементи, акумульовані в 

рослинах. Утилізована маса може бути використана в якості мінеральних добрив, 

для технічних цілей, спалюватися або вивозитись на звалище твердих побутових 

відходів.  

Для стабільної і ефективної роботи біоінженерних споруд необхідно 

дотримуватись регламенту запуску, наладки та введення споруд у режим 

експлуатації. 

Регламентом установлюється 2 періоди пуску біоінженерних очисних 

споруд: пусконалагоджувальний період (І) та етап експлуатації (ІІ).  

В свою чергу пусконалагоджувальний період включає 2 етапи: 

1 етап.  Насичення водою фільтруючої товщі БІС1. 

2 етап.  Вихід споруд на запроектований режим експлуатації. 
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I. Пусконалагоджувальний період 

1 етап . Насичення водою фільтруючої товщі БІС. 

1.1. У перші 1-3 місяці роботи БІС для кращої акліматизації рослин після 

посадки у споруди подається вода без домішок стічних вод (річкова). Термін 

подачі у споруди стічних вод узгоджується з розробниками проекту.    

1.2. Після посадки рослин у споруди подається очищена вода після ТОС; 

шар води у БІС становить не більше 0,1-0,15 м, вихід води з БІС закривається і 

споруди починають працювати у статичному режимі. Цей період адаптації 

рослин до умов нормальної експлуатації БІС має тривалість до 1 -3 місяця. 

1.5. Після закінчення періоду адаптації рослин у споруди подається 

фільтрат з полігону ТПВ. Рівень води у БІС підіймається до 0,3 м.  

2 етап.  Вихід споруд на запроектований режим експлуатації. 

Через 6 місяців споруди виходять на запроектований режим експлуатації. 

Рівень води у спорудах потрібно підтримувати: у зимовий період – до 1,0 м, у 

вегетаційний період (квітень-листопад) – 0,5 м. 

II. Період проектної експлуатації споруд. 

Для забезпечення якісної та безаварійної роботи біоінженерних очисних 

споруд необхідно чітко дотримуватись регламенту їх експлуатації. 

Для забезпечення ефективної роботи споруди і виключення промерзання 

кореневищ рослин рівень води взимку  необхідно збільшити до 1,0 м. 

В процесі нормальної експлуатації споруд проводиться контроль якісного 

складу води на виході з кожної споруди. 

В процесі проектної експлуатації споруд основними технологічними 

параметрами, що підлягають контролю, є рівень води в спорудах і якісний склад 

води в кожній споруді, а також залежність даних процесів від періоду року. 

Експлуатація споруд включає можливість тривалого (більше 1 місяця) 

осушення акваторії басейнів БІС. 

Проводиться контроль працездатності трубопроводів, можливість 

замулювання скидних колодязів та трубопроводів. 
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При необхідності проведення ремонтних робіт в споруді вода, що 

очищується, направляється в інші споруди, тому проектом повино передбачити 

відразу більше 2 споруд одночасно. 
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Додаток 4  

Добові опади Н, мм, різної забезпеченості Р (%) для міст України 

Кліматичний район Міста 

Добові опади, мм 

1 раз в 5 

років 

(20%) 

1 раз в 2 

роки 

(39%) 

щорічн

о 1 раз 

(63%) 

2 рази 

на рік 

(86%) 

3 рази 

на рік 

(95%) 

5 разів на 

рік (99%) 

I-Північно-західний 

(Полісся, Лісостеп) 

Вінниця 53 43 33 24 20 16,6 

Житомир 43 35 29 25 23 14,7 

Київ 53 41 33 24 21 17,7 

Полтава 51 39 30 22 19 16,1 

Львів 55 45 35 27 21 16,5 

Кременчук 50 39 30 21 15,9 11,9 

Харків 49 39 31 23 19 15,5 

Черкаси 51 40 32 26 23 19,9 

Чернігів 46 36 28 20 16 12,0 

II-Південно-східний 

(Степ) 

Бердянськ 43 35 27 20 16,4 13,5 

Джанкой 55 41 31 24 20 17,7 

Дніпро 42 33 26 20 17 14,3 

Донецьк 50 38 29 19 17 35,6 

Запоріжжя 52 40 30 22 18 14,1 

Ізмаїл 50 39 31 22 18 13,9 

Каховка 47 36 27 19 15 11,3 

Керч 61 47 35 23 19 14,3 

Луганськ 48 39 31 23 19 15,1 

Маріуполь 47 38 29 21 16,6 12,6 

Миколаїв 60 44 31 21 19 17,2 

Одеса 47 36 28 20 16 12,7 

Херсон 46 35 27 19 15 11,2 

III-Українські 

Карпати 
Ужгород 54 44 35 28 24 21,2 

IV-Південний берег 

Криму 

Алушта 49 36 26 17 13 8,8 

Гурзуф 48 36 27 20 16 12,2 

Севастополь 40 31 24 18 14 11,0 

Феодосія 48 37 29 21 17 12,9 

Ялта 57 41 30 21 18 14,9 

V-Кримські гори Сімферополь 54 41 31 23 19 15,1 
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Додаток 5   

Середня тривалість дощів в день з опадами 

 

Кліматичний район Міста Тривалість, год 

I-Північно-західний (Полісся, Лісостеп) 
Львів 7 

Чернігів 6 

II-Південно-східний (Степ) 

Дніпро 5 

Донецьк 5 

Кривий Ріг 5 

Одеса 4 

III-Українські Карпати Ужгород 5 

IV-Південний берег Криму Ялта 4 

V-Кримські гори Сімферополь 4 

 

 

Таблиця А.7 – Коефіцієнт покриву z для водонепроникних поверхонь 

 

А 
Коефіцієнт z для водонепроникних поверхонь 

при параметрі «<0,65 при параметрі п >0,65 

300 0,32 0,33 

400 0,30 0,31 

500 0,29 0,30 

600 0,28 0,29 

700 0,27 0,28 

800 0,26 0,27 

1000 0,25 0,26 

1200 0,24 0,25 

1500 0,23 0,24 
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Додаток Б 

 

 



 

 

322 

 



 

 

323 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

324 

Додаток В 
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Додаток Г 
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Додаток Д 
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