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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Процеси вуглевидобування 

супроводжуються утворенням значних об̕ємів шахтних вод, які в залежності від 

літологічного складу порід водоносного горизонту, покрівлі та підошви  робочих 

вугільних пластів (горизонтів), а також активності водообміну характеризуються 

підвищеною (до 3г/дм3) та високою (> 3г/дм3) мінералізацією.  

Існуючі на даний час технології відведення шахтних вод не забезпечують  

екологічно прийнятне їх очищення, що спричиняє хімічне забруднення поверхневих 

вод та взаємопов̕ язаних з ними підземних, переважно ґрунтових вод. Традиційно 

шахтні води скидаються в річки та яружно-балкову мережу. Основною технологією 

їх підготовки перед скиданням в данний час є хлорування, відстоювання та 

освітлювання в ставках-відстійниках. Зазвичай при цьому не забезпечується 

достатня екологічна ефективність такої обробки.  

Результати попередніх багаторічних досліджень показали, що концентрації 

забруднюючих речовин в шахтних водах та в поверхневих водах річок-приймачів 

перевищують установлені нормативи та створюють підвищену водно-екологічну 

небезпеку як в місцях розташування ставків-відстійників, так і в місцях скиду 

шахтних вод. Значна еколого-технологічна недосконалість науково обґрунтованих 

підходів до формування екологічно безпечних технологічних схем відведення 

шахтних вод вуглевидобувних шахт в залежності від особливостей біокліматичних 

зон України, обумовили актуальність теми дисертаційного дослідження.  

У зв̓язку з цим, актуальна науково-практична задача полягає в розробці 

технічних рішень, спрямованих на удосконалення очищення (підготовки) шахтних 

вод перед скиданням і тим самим – на покращення екологічного стану поверхневих 

та взаємопов᾽язаних з ними підземних вод. Перспективним та актуальним 

напрямком є наукове обґрунтування оптимальних умов скиду шахтних вод в 

гідрографічну мережу.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного 

стану територій науково-дослідної установи «Український науково-дослідний 

інститут екологічних проблем».  

Тематика дисертаційної роботи виконана в рамках наукових бюджетних тем: 

«Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан 

поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі транскордонної 

річки Західний Буг)» (ДР № 0117U001489,2017р.), «Захист водних об’єктів від 

високомінералізованих  шахтних,  кар’єрних та стічних  вод  на базі  інноваційних 

технологій їх переробки» (ДР № 0118U000524, 2018р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є зменшення негативного впливу 

шахтних вод на стан водного середовища (поверхневої і підземної гідросфери) в 

вуглевидобувних регіонах Полісся з урахуванням біокліматичних умов шляхом 

вдосконалення заходів їх опріснення та створення і впровадження науково 

обґрунтованих засад екологічно безпечного транспортування при відведенні в 

гідрографічну мережу.    
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Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

– виконати екологічну оцінку існуючого стану водного середовища в умовах 

відведення шахтних вод в гідрографічну мережу із виявленням чинників 

негативного впливу, оцінити існуючі технології підготовки до відведення шахтних 

вод в гідрографічну мережу та їх ефективність; 

– розробити науково-методичні підходи до оцінювання техногенного впливу 

шахтних вод на водне середовище з урахуванням біокліматичних умов Полісся та 

транскордонного розташування; 

– розробити алгоритм проведення фонового і спеціального екологічного 

моніторингу в зоні впливу вуглевидобувної діяльності, провести фоновий 

моніторинг і дати оцінку стану водного середовища на момент будівництва шахти 

по результатам моніторингових досліджень; 

– теоретично обґрунтувати параметри технологічного процесу підготовки 

(опріснення та очищення) шахтних вод для запобігання їх критичного техногенного 

впливу на водне середовище в умовах відведення шахтних вод в гідрографічну 

мережу; 

– розробити науково обґрунтовані засади та алгоритм реалізації здійснення 

комплексних заходів щодо технології очищення шахтних вод та визначити умови 

оптимізації екологічно безпечного транспортування їх по каналу осушувальної 

системи в штатних та аварійних ситуаціях (на прикладі річки Рата); 

– науково обґрунтувати та підтвердити прогнозними розрахунками оптимальні 

умови та екологічну ефективність технології опріснення та очищення шахтних вод; 

– науково обґрунтувати екологічну безпеку та доцільність відведення шахтних 

вод в річку Рата з використанням осушувального каналу існуючої меліоративної 

системи. 

Об'єкт дослідження – процес підвищення мінералізації поверхневих вод при 

відведенні шахтних вод у гідрографічну мережу. 

Предмет дослідження – параметри підвищення рівня екологічної безпеки при 

відведенні шахтних вод шляхом вдосконалення методів їх очищення та розробки 

науково-методичних підходів до запобігання забруднення водного середовища. 

Методи дослідження. Методичною основою дисертаційної роботи являються 

системний підхід до вирішення поставленої проблеми, системний аналіз впливу 

відведення шахтних вод на водне середовище, оптимізації умов відведення шахтних 

вод в поверхневі водойми, методи проведення польових (натурних) досліджень, 

методики проведення хіміко-аналітичних лабораторних досліджень, статистичні 

методи обробки гідрогеологічної інформації з використанням варіантів аналітичних 

розрахунків. Використані стандартні загальноприйняті методи  визначення  макро- і 

мікрокомпонентного складу та бактеріальних показників поверхневих вод.  

Визначення категорій і класів якості поверхневих вод проводилось згідно з 

«Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями».  

Обробка моніторингових даних та результатів аналітичних розрахунків з 

вибору оптимальних варіантів умов відведення шахтних вод в р.Рата виконана з 

використанням методів математичної статистики та табличного редактора Microsoft 

Office Exсel (зокрема, тренд-аналіз, побудова тимчасових діаграм тощо).  
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Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше:  

– теоретично обґрунтовано та експериментально доведено підвищення 

екологічної безпеки скиду шахтних вод на основі використання гідромеліоративного 

каналу та розробки технологічної схеми опріснення високомінералізованих шахтних 

вод з урахуванням біокліматичних умов Полісся та транскордонного розташування; 

– науково обґрунтовано підвищення екологічної безпеки скиду шахтних вод в 

гідрографічну мережу шляхом використання закономірностей впливу природних 

факторів на умови їх транспортування, що забезпечує захищеність підземних та 

поверхневих вод від забруднення та засолення; 

– теоретично обґрунтовано наукові засади технології опріснення шахтних вод 

та екологічно безпечної технологічної схеми їх транспортування по існуючому 

каналу меліоративної системи на основі дослідження впливу природних та 

техногенних факторів на формування гідрологічного  режиму в каналі. 

Удосконалено технологію опріснення та очищення шахтних вод від 

забруднюючих речовин з наданням рекомендацій щодо обґрунтування кількостей, 

об’ємів та місць будівництва ємностей для їх акумуляції.  

Набуло подальшого розвитку:  

– науково-методичні підходи обґрунтування оптимальних умов технологічної 

схеми опріснення та очищення шахтних вод й оптимальних умов і регламенту їх 

відведення в гідрографічну мережу (на прикладі річки Рата); 

– зменшення екологічного ризику при скиданні шахтних вод в гідрографічну 

мережу за рахунок розроблених в складі моніторингу методів контролю 

технологічного процесу їх опріснення та транспортування з урахуванням природних 

умов Полісся. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в запобіганні 

небезпечного впливу відведення шахтних вод на водне середовище в районах 

розвитку вуглевидобувної промисловості в біокліматичних умовах Полісся та 

транскордонного розташування. 

Розроблені в дисертаційній роботі науково-обґрунтовані технічні рішення з 

підготовки шахтних вод до відведення в гідрографічну мережу реалізовані на шахті 

«Любельська» №1-2. Запропоновано використання меліоративного каналу 

«Бутинський» для скиду шахтних вод в р. Рата (акт впровадження № 28-81 від 

15.12.2016). 

Методичні підходи та практичні результати дисертаційного дослідження з 

розробки загальної системи регульованного процесу та оптимальних умов 

відведення шахтних вод впроваджено ДП «Південдіпрошахт» у «Проект 

коригування будівництва та облаштування шахти «Любельська» № 1-2 (акт 

впровадження № 28-81 від 15.12.2016) та в ТЕО, розробленому для шахти 

«Любельська» № 1-2 Хефейським науково-дослідним проектним інститутом 

вугільної промисловості Китайської Народної Республіки. 

Основні напрямки екологічних засад природокористування в умовах Полісся та 

розроблений комплекс природоохоронних рішень реалізовані при підготовчих 

роботах в період будівництва шахти. Запропонований підхід до розробки системи 

очищення та визначення оптимальних умов регульованого відведення шахтних вод 
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можуть бути реалізовані при розробці проектів будівництва шахт в аналогічних 

природно-ландшафтних умовах в межах Полісся. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення теоретичних та 

експериментальних досліджень розроблені і сформульовані автором особисто. 

Автором проведено та здійснено: оцінку стану поверхневих та підземних вод в 

умовах Полісся (Львівсько-Волинського вугільного басейну) - в районі 

розташування шахти «Любельська» № 1-2 [1,7-9,12,14,15]. Особисто розроблено та 

обґрунтовано технологію підготовки шахтних вод до відведення в гідрографічну 

мережу [2,6,13]. Виконано наукове обґрунтування організації фонового моніторингу 

природних компонентів. Розроблений регламент моніторингу, його реалізація і 

проведення з аналізом отриманих результатів [10,18,19]. Особисто виконано 

екологічне обґрунтування умов відведення шахтних вод по каналу Бутинський в 

річку Рата [3,4,11]. Розрахунковими методами визначені варіанти оптимальних умов 

транспортування та скиду шахтних вод в р. Рата [5,16,17]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень і 

положення дисертації доповідались та обговорювались на: IV, V, Х, XII,  XIV і XV 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Екологічна безпека: проблеми і 

шляхи вирішення» (2008, 2009, 2014, 2016, 2018, 2019 рр., м. Харків); Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів і молодих вчених вищих технічних 

навчальних закладів іноземними мовами «Интеграционные процессы и 

инновационные технологии». Collection of Scientific Works «Integration processes and 

innovative technologies» (іноземними мовами) (м. Харків, 11-12 апреля 

2014р.); VII Международной научно-практической интернет-конференции  

«Актуальные научные исследования в современном мире» (м. Переяслав-

Хмельницкий, 24-25 ноября 2015г.); IX науково-пізнавальній конференції «Екологія 

людини» (м. Житомир, 1 грудня 2015р.); V Международной  научно-практической  

конференции «Инновационные пути модернизации базовых отраслей 

промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной 

среды» (м. Харьков, 23-24 марта 2016 г.); XXIV Международной научно-

практической конференции «КАЗАНТИП-ЭКО-2016» «Інновационные пути  

решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и 

ресурсосбережения» (м. Харьков, 6-10 июня 2016г.). 

Публікації по темі дисертації. Результати дисертації опубліковано у 19 

наукових працях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях (з них 5 

статтей у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз і 1 

стаття у міжнародному виданні; 2 статті, що додатково висвітлюють наукові 

результати дисертації), 11 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел з 165 найменувань на 19 

сторінках, 5 додатків на 25 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 240 сторінок, з 

яких основний текст 163 сторінки. Робота містить 40 таблиць, 21 рисунок (з них 13  

таблиць та 20 рисунків на 32 окремих сторінках). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність роботи, її зв’язок з 

науковими програмами, планами і темами, сформульовано мету, визначено об’єкт, 

предмет і задачі досліджень, наукова новизна отриманих результатів, практичне 

значення роботи і область застосування, відзначено особистий внесок здобувача, 

оцінено повноту апробації результатів дослідження і коротко викладено основні 

положення дисертації. 

У першому розділі проведено аналітичний огляд науково-технічної літератури, 

даних стосовно розробок в області зниження  рівня екологічної небезпеки 

відведення мінералізованих  шахтних вод, створення засобів їх демінералізації та 

очищення. Проведено літературний огляд сучасного стану питання підвищення 

екологічної безпеки відведення шахтних вод у промислово навантажених районах, 

дана характеристика існуючої інформації, яка стосується основних проблем 

екологічної небезпеки впливу вуглевидобування на стан природних вод. Виконаний 

аналіз існуючих методів і засобів зниження рівня екологічної небезпеки скидання 

забрудненої шахтної води в гідрографічну мережу. Розглянуто нормативно-правове 

регулювання в області екологічної безпеки та охорони поверхневих вод в Україні. 

Серед основних напрямів державної політики з питань національної безпеки 

особливе значення надається необхідністі поліпшення екологічного стану річок 

України, в тому числі і басейну транскордонної р. Західний Буг, а також стабілізації 

і поліпшенню екологічного стану в містах і промислових центрах на території 

Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. 

Проаналізовано викладені теоретичні та технологічні аспекти існуючих 

підходів до відведення шахтних вод в роботах А.В. Гриценка, О.Г. Васенка, 

О.О. Дмитрієвої, М.В. Бабаєва, Н.К. Маркіної, А.М. Крайнюкової, Л.Я. Аніщенко, 

Є.О. Яковлєва, С.І. Дорогунцова, Г.І. Рудька, М.С. Черкінського, И.Л. Монгайта, 

К.Д. Текинидзе, Л.Ф. Долини, D. Bosman, C. Adlem, R. Kleinmann. 

Зроблено висновок, що питання безпеки водних об'єктів в вуглевидобувних 

регіонах залишається досить актуальним і потребує подальших досліджень, 

направлених на зниження екологічно небезпечного впливу шахтних вод на водне 

середовище, а саме – на визначення оптимальних умов скиду шахтних вод в 

водойми та водотоки з урахуванням особливостей біокліматичних зон України. 

Однак, не зважаючи на досить масштабні дослідження окремих аспектів 

функціонування природно-техногенних систем, питання підвищення екологічної 

безпеки поверхневих водних об’єктів, які відчувають вплив промислових вод з 

підвищеною мінералізацією, особливо в вуглевидобувних регіонах, залишається 

висвітленим лише частково. Ця частковість є підтвердженням актуальності та 

необхідності подальших наукових досліджень. 

На основі проведеного аналізу визначено та сформульовано напрямок 

досліджень, завдання дисертаційної роботи, здійснено теоретичне обґрунтування 

екологічно прийнятної технології очищення, підготовки та оптимальних умов 

відведення шахтних вод у гідрографічну мережу в період будівництва шахти і при 

виникненні аварійних ситуацій в період експлуатації.  

В   розділі   визначено   методики,   сформульовано   програму   та   теоретичні  
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положення відносно концепції досліджень. Проаналізовано екологічні параметри, 

основні використані методи лабораторних (хіміко-аналітичних, радіометричних) та 

(експериментальних) натурних гідрологічних досліджень, статистичні методи 

прогнозування якості води (з використанням, зокрема, залежностей закономірних 

змін - трендів). 

Види досліджень включали інженерно-екологічні вишукування, у складі яких 

виконано: 1) рекогносцирувальне обстеження території розміщення 

проммайданчика шахти, траси проходження меліоративних каналів «Бутинської 

осушної системи», заплави і водотоку р. Рата, території вздовж траси каналу 

«Бутинський»; 2) санітарно-гігієнічні дослідження (відбір проб підземних та 

поверхневих вод з каналу в повеневий та післяповеневий період в межах заплави; 

радіометричні дослідження); 3) інженерно-гідрологічні вишукування з 

використанням переносного пробовідбірного обладнання, комплекту обладнання 

для гідрометричних та гідрологічних досліджень. 

Методику відбору проб виконано відповідно до ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість 

води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з 

пробами»; ДСТУ ISO 5667-6-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 6. 

Настанови щодо відбирання проб води з річок та інших водотоків». 

Макрокомпонентний склад визначався титрометричними методами відповідно 

атестованим методикам.  

Екологічну оцінку якості води виконано з визначенням категорій, класів та 

класів за ІЗВ за «Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями».  

Другий розділ присвячено розробці та обґрунтуванню екологічних параметрів 

технології очищення та підготовки шахтних вод до транспортування по 

осушувальному каналу «Бутинський» і їх скиду в р. Рата. 

Територія розміщення шахти відноситься до біокліматичної зони Українське 

Полісся, для якої характерним являється значне перевищення середньорічної 

кількості атмосферних опадів (біля 800 мм/рік) над випаровуванням (527-560 

мм/рік), що спричиняє розвиток процесів підтоплення та заболочення. Район є 

сільськогосподарським, промислових підприємств на території немає. На 

сільськогосподарських угіддях для захисту від підтоплення, здійснюється 

осушувальна меліорація, в систему якої входить канал «Бутинський». Канал впадає 

в р. Рата – лівий приток транскордонної річки Західний Буг (таблиця 1). На час 

проведення досліджень, джерела впливу на поверхневі води каналу відсутні.  

 

Таблиця 1 - Фізико-географічні і морфометричні характеристики р. Рата і 

канала «Бутинський» 
 

 Назва 

ріки 

F, 

км2 

L, 

км 

Похили, %о F ліс. 

% Ісер. Ісер.зв. 
1 3 4 5 6 7 

р.Рата 684 52,5 2,60 1,40 17 

к.Бутинський 41,4 11,9 1,14 0,82 25 
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В роботі особлива увага приділялась вирішенню проблеми, пов’язаної з 

відведенням високомінералізованих шахтних вод, котрі в вуглевидобувній 

промисловості традиційно акумулюються в фільтруючих ставках-відстійниках 

впродовж доби з подальшим їх скиданням у гідрографічну мережу в 

міжвегетаційний період. 

Зазвичай, така технологія очищення не забезпечує очищення шахтної води до 

умов гранично-допустимих скидів (ГДС). Як результат – значне забруднення 

поверхневих та взаємопов’язаних з ними підземних, переважно, ґрунтових вод.  

В зв’язку з цим, удосконалено традиційні методи очищення та відведення 

шахтних вод в гідрографічну мережу з урахуванням природних умов регіону, а саме 

– транспортування шахтних вод для скиду в р. Рата по меліоративному каналу зі 

збереженням його гідрологічного режиму.  

Прогнозні гідрохімічні показники шахтних вод, які за хімічним складом 

переважно відносяться до хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатно-магнієвого типу з 

мінералізацією 2,0-4,1 г/дм3 (при проходці стволів переважно у зоні активного 

водообміну) та хлоридно-натрієвого з мінералізацією до 20,2 г/дм3 (в період 

експлуатації переважно у зоні уповільненого водообміну). Вміст завислих речовин 

коливається від 2,0 до 62 мг/дм3. Прогнозна концентрація органічних речовин (за 

БСК5) може досягати більше 20,0 мг О2/дм3, азоту амонійного – 0,77–1,0 мг/дм3, 

заліза загального – 0,53 мг/дм3. Концентрація нафтопродуктів і важких металів, за 

винятком цинку, не буде перевищувати рибогосподарську ГДК. 

По результатам польових досліджень, проведених в період будівництва 

дренажних систем, визначено мікрокомпонентний та макрокомпонентний склад 

дренажних вод. У всіх точках відбору проб дренажні води по солевмісту ідентичні 

воді існуючої в даному регіоні меліоративної осушувальної системи.  

Рекомендовано та обґрунтовано в технологічному процесі розбавлення 

мінералізованих шахтних вод перед скиданням в р. Рату, умови використання 

дренажних і дощових вод після очищення (сепараторами нафтопродуктів з 

системою «Байпас»). Розроблено та науково обґрунтовано водно-екологічні 

показники технології підготовки шахтних вод до відведення для вирішення 

екологічних проблем, що виникають при будівництві шахти «Любельська» № 1-2. 

Розроблені варіанти акумуляції шахтних вод, обґрунтовані та визначені 

параметри технології освітлення і розбавлення мінералізованих шахтних вод 

дренажними та очищеними дощовими водами до показників гранично-допустимих 

скидів (ГДС) з урахуванням особливостей біокліматичної зони Полісся (підвищена 

кількість опадів, зменшене випаровування, невелика глибина залягання ґрунтових 

вод, збільшена частота повеней і паводків), якісних і кількісних гідрохімічних 

показників шахтних вод, які характерні для прийнятої технології проходження 

стволів, особливостей гідрологічних режимів р. Рата і меліоративного каналу 

осушної системи «Бутинська», а також якісних і кількісних показників дощових і 

дренажних вод.  

Розроблено 6-ть варіантів схем підготовки шахтних вод до регульованого скиду 

в меліоративний канал з подальшим відведенням в р. Рата. Із них до реалізації 

рекомендуються технічно спрощені, екологічно прийнятні варіанти підготовки 

шахтних вод  та подачі  їх  в  канал  осушної  системи  для  етапу  проходки  стволів 
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та при виникненні аварійних ситуацій (варіанти 1 і 2) (рисунки 1а,б).  

Для цього розроблена система природоохоронних об’єктів: ставків- 

відстійників, накопичувачів шахтних вод і дощових стоків зі значною резервною 

ємністю (відповідно 200 і 90 тис.м3), для відстоювання і розбавлення шахтних вод 

до прийнятних для відведення в осушну систему концентрацій.  

Варіант 1 (рисунок 1а). При реалізації 1-го варіанту відведення, система й 

схема регульованого скиду шахтних вод вибрана й обґрунтована як комплекс 

інженерних споруджень, який включає: канал, що перетинає центральний 

проммайданчик; ставок-відстійник дощових вод ємністю 90,0 тис.м3; ставок-

відстійник шахтних вод ємністю 200,0 тис.м3; трубопроводи і насосні станції. На 

виході існуючого каналу з проммайданчика, влаштовується штучне спорудження 

(шлюз) для створення підвищеного рівня в каналі до припустимого, з якого вода по 

напірному трубопроводу від насосної станції подається в ставок-відстійник 

дощових вод. Зі ставка-відстійника дощових вод суміш дренажних і дощових вод 

напірним трубопроводом по естакаді, прокладеній над залізничними коліями, 

подається в ставок-відстійник шахтних вод і, після розведення до максимально-

допустимих концентрацій та біологічного очищення, з максимально-допустимими 

витратами в автоматичному режимі скидається в осушну систему – у канал 

«Бутинський» і далі – у р. Рата (відповідно до умов ГДС речовин у р. Рата). 

Варіант 2 (рисунок 1б). При реалізації 2-го варіанта відведення шахтних вод 

забір води з каналу, який перетинає проммайданчик шахти, для акумуляції в ставку-

відстійнику дощових вод здійснюється таким же засобом, як і в 1-ому варіанті, а 

подача дренажних і дощових вод для розведення й скидання шахтних вод в осушну 

систему (канал «Бутинський») здійснюється по спрощеній – самопливній схемі. При 

цьому вода зі ставка-відстійника дощових вод ємністю 90,0 тис. м3 по найближчій 

відстані випускається в канал, що проходить уздовж південної й західної границь 

центрального проммайданчика й самопливом, минаючи ставок-відстійник шахтних 

вод ємністю 200,0 тис. м3, надходить на вхід каналу «Бутинський». Сюди ж 

здійснюється скидання освітлених та біологічно очищених шахтних вод зі ставка-

відстійника з витратами, що забезпечують умови ГДС речовин. 

У третьому розділі з метою оцінки сучасного стану поверхневих та підземних 

вод до початку будівництва шахти, та для підтвердження доцільності розробки 

схеми регульованого відведення шахтних вод в р. Рата з використанням 

меліоративного каналу на період будівництва розроблена Програма фонового 

моніторингу. Програма включає обґрунтування необхідності здійснення 

комплексного моніторингу поверхневої і підземної гідросфери, вибір і 

обґрунтування схеми розміщення мережі пунктів спостереження, особливості 

конструкції гідрологічних водпостів і спостережних свердловин, склад 

контрольованих речовин і показників якості води, ґрунтів і періодичність 

спостережень. Згідно з Програмою реалізована його організація та впродовж 2012-

2016 рр. проводились моніторингові дослідження.  

Пункти спостережень розташовані безпосередньо в зоні можливого 

формування техногенного навантаження і на ділянках передбачуваного забруднення 

у напрямку потоку підземних вод, які дренуються каналом в залежності від його 

гідрологічного режиму (рисунок 2). 
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 а) 

 
б) 

Рисунок 1а,б – Схеми 1-го (а) та 2-го (б) варіантів  відведення шахтних вод в канал 
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Згідно з результатами досліджень в складі фонового моніторингу поверхневих 

вод, по макрокомпонентному складу вода в каналі «Бутинський» до початку 

будівництва на всій довжині характеризується гідрокарбонатним кальцієвим, 

кальцієво-натрієвим або кальцієво-магнієвим типом. Мінералізація води по довжині 

каналу в залежності від розташування створів змінюється від 0,97 г/дм3 до 0,42 г/дм3 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Схематична карта розташування створів моніторингу 
а)                                                                                         б) 

 
 

Рисунок 3 – Динаміка вмісту головних іонів в воді каналу «Бутинський» (в мг-екв) 

вниз по течії та в р. Рата в місці його впадіння в період весняного повіддя – а) та 

осінньої межені – б) 2012р 

 

Згідно з критеріями оцінки якості, вода як в р. Рата, так і в  каналі «Бутинський» 

за класом якості – «дуже добра» та «добра»; категорія води – «чиста» і «досить 

чиста», клас якості води за індексом забруднення (ІЗВ) - вода відноситься до ІІ класу 

(ІЗВ=>0,3-1,0) і характеризується, як «чиста».  
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Для визначення динаміки та тенденції зміни в часі солевмісту в поверхневих 

водах каналу «Бутинський» та р. Рата з урахуванням результатів моніторингових 

досліджень 2010-2016 рр. на основі статистичних методів обробки даних (тренд-

аналіз, побудова часових діаграм), побудовані тренди (рисунок 4). 

Згідно з трендами, закономірні зміни в часі мінералізації в поверхневих водах 

каналу «Бутинський» в створі №3 (перед впадінням в р. Рата) свідчать про 

збільшення мінералізації в воді каналу, починаючи з 2012 року. Ці зміни були 

враховані при екологічному обґрунтуванні  транспортування шахтної води в р. Рата 

через канал «Бутинський». 

У четвертому розділі – наведено результати екологічного обґрунтування 

можливості транспортування шахтних вод по каналу «Бутинський» з виконанням 

розрахунків, необхідних для визначення та вибору екологічно оптимальних умов їх 

відведення в річку Рата.  
а) 
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Рисунок 4 – Закономірні зміни в часі 

мінералізації (тренди) в поверхневих 

водах  а) – каналу «Бутинський» та б) – 

річки Рата 

 

 

 

 

На період проходки стволів шахти, коли очікувана мінералізація  шахтних вод 

буде складати 5,0-6,0 г/дм3, використання запроектованого фінансово затратного 

постійного комплексу по демінералізації шахтних вод, який розрахований на 

знесолення води з мінералізацією 20 г/дм3, являється нерентабельним. Дисертаційне 

дослідження направлено на вибір альтернативного варіанту відведення шахтних вод 

в р. Рата з використанням існуючого меліоративного каналу, на екологічне 

обґрунтування їх транспортування та визначення оптимальних умов їх скиду в 

р. Рата, також таких витрат і мінералізації шахтної води, які не будуть спричиняти 

підтоплення прилеглих територій та підвищення мінералізації ґрунтових вод. 

З метою екологічного обґрунтування  розроблено  науково-методичні підходи 

до проведення прогнозних розрахунків, які включають: 
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1. Визначення максимального підйому рівня води та максимальних витрат в 

каналі «Бутинський» в природних умовах – в періоди повені та дощових паводків - 

при скиді шахтних вод з постійними витратами 40 м3/год та з максимальною 

витратою 300 м3/год; 

2. Розрахунки підйому ґрунтових вод на прилеглих до каналу територіях при 

максимальному підйомі рівня води в каналі за рахунок шахтних вод (визначення 

підпору ґрунтових вод); 

3. Визначення мінералізації ґрунтових вод в зоні впливу каналу «Бутинський» 

при транспортуванні по ньому шахтних вод в р. Рата. 

Для визначення максимальних рівнів води в каналі «Бутинський», що 

відповідають максимальним витратам (300 м3/год) вибрані дві ділянки каналу, які 

відрізняються літологічним складом порід. На першій ділянці канал проходить в 

пісках світло-сірих дрібно- і середньозернистих глинистих, на другій – в супісках 

світло-сірих пилуватих. На цих ділянках для розрахунків вибрані типові створи 

(поперечні профілі) каналу «Бутинський» (рисунок 5):  

Розрахунковий створ № 1 – проходження каналу по геохімічно збалансованій 

території лісового масиву – відповідає контрольованому створу №10а в складі 

моніторингу. 

Розрахунковий створ № 2 – проходження каналу, по території, де існують 

сільськогосподарські угіддя з ризиком геохімічного забруднення поверхневого стоку 

сільскогосподарських земель – відповідає контрольному створу №9 в складі мережі 

моніторингу. 

Ухили водної поверхні на ділянках, де вибрані розрахункові створи, 

відрізняються на порядок: на ділянці першого створу І = 0,031; на ділянці другого 

створу І = 0,00056. Це в значній мірі впливає на розподіл швидкості течії та витрат 

води по довжині каналу. 

1.Максимальні рівні води в каналі «Бутинський» розраховано виходячи з 

залежності витрат води в каналі від висоти стояння рівня води в ньому Q = f (H). 

Між рівнем води в каналі (Н), площею живого перерізу (ω) та середньою швидкістю 

(V) також існують залежності: ω = f (H); V = f (H ) (рисунок 6 а,б).  

Площу водного розрізу поперечників ( ) розраховано по поперечним 

профілям каналу з інтервалом по амплітуді рівня води (Н) в 1- му створі – 0,4-1,2м; 

в 2-му створі – 0,4-0,6 (рисунок 5). Відповідно їм розраховані середні швидкості і 

витрати води в каналі за формулою:  

Q = ω  . Vср;                              (1) 

де: ω – площа водного розрізу (ω = a×b×h), м2; Vср – середня швидкість течії, 

м/сек. 

Середня швидкість розрахована з використанням формули Шезі-Маннінга: 

2

1

3

2
1

Ih
n

V = ;                         (2) 

де: n – коефіцієнт шорсткості русла; h – середня глибина води в руслі, м; I – 

ухил водної поверхні. 

Криві витрат води, згідно  з якими визначався рівень  води в каналі при скиді 

шахтних вод 0,083 м3/с (300 м3/год), швидкості та живого перетину води в створах 

приводяться на рисунку 6 а,б. 
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Рисунок 5 – Поперечний профіль каналу «Бутинський» в розрахункових 

створах 1 і 2 та розбивка їх поперечних січень на фрагменти  
 

 

  
     а)                  б) 

 
 

Рисунок 6 а,б – Криві витрат води, швидкості та живого перетину каналу 

«Бутинський» в створах № 1 (а) і № 2 (б) на період скиду шахтних вод з 

максимальними витратами 300 м3/год (0,083м3/сек) 
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2. Розрахункова схема прогнозу зміни гідрогеологічних умов при 

транспортуванні шахтних вод по каналу «Бутинський» розроблена відповідно до 

геологічної будови та гідрогеологічних умов території його проходження при 

допущенні, що в прибережній зоні коливання рівня ґрунтових вод (як і води в 

каналі) проходять по синусоїдальному закону. Величину максимального підпору 

рівня ґрунтових вод (Zm) на відстані x від каналу визначено за формулою 

Форхгеймера: 

                                               rxeHZ −=max
;                     (3) 

де: H – максимальний підйом горизонту води в каналі, м; е – основа натуральних 

логарифмів, (2.73); r – параметр, який розраховано за формулою: 

r =
Thk 



02


;                        (4) 

де:   - недостаток насичення порід; k – коефіцієнт фільтрації, м/доб; h0 – 

потужність водоносного пласту, м; T – тривалість скиду шахтних вод з 

максимальними витратами, доб; (T – тривалість підйому горизонту води від 

середнього рівня до висоти H або спаду його від висоти H до середнього рівня 

(півперіод коливання горизонту води в каналі). 

     Тривалість підйому шахтних вод до розрахункового рівня (t) за формулою: 

                                                           
t

V
Q = ;                                  (5) 

де: Q – витрати шахтних вод, м3/сек; V – об’єм шахтної води, м3; t – термін 

заповнення каналу на розрахункову висоту підняття рівня води в каналі.  

Об’єм води, який профільтрується з каналу на одиницю довжини його берегів 

за час t, розраховано за формулою Н.Н. Веригіна: 

( )












 
−




−=

l

tk

h

tk
hyV

ср

t
2

2

1

2

1



;             (6) 

де, y1 – висота рівня ґрунтового потоку над водотривом на урізі каналу при 

підпорі, м; h1 – висота рівня ґрунтового потоку над водотривом на урізі каналу до 

підпору, м; l – відстань від берегів каналу до граничної точки кривої депресії, на яку 

розповсюджується підпір, м; hср – середня висота рівня ґрунтового потоку над 

водотривом, м; 

3

2 11 hy
hср

+
= ;                                 (7) 

Продовження періоду насичення визначено за формулою: 

срhk

l
T




=

21 


;                                  (8) 

3. Прогнозна мінералізація ґрунтових вод визначалась при допущенні 

миттєвого змішування високомінералізованих шахтних вод, що профільтрувались в 

береги каналу, і ґрунтових вод, які гідравлічно взаємопов'язані з каналом, визначена 

розрахунковим способом за формулою змішування: 
 

фП

ффПП

гр
QQ

QCQС
С

+

+
= ;                                  (9)              
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де СП – природна мінералізація води в ґрунтовому потоці, який притікає до 

берега каналу, г/дм3; QП – витрата природного потоку ґрунтових вод, м3/добу; Сф – 

максимальна мінералізація шахтної води, що профільтрувалась в береги, г/дм3; Qф – 

фільтраційні берегові втрати шахтної води з каналу, м3/доб. 

Встановлено, що максимальне підвищення рівня води над існуючим в каналі 

при транспортуванні по ньому шахтних вод з витратою 300 м3/год досить незначне і 

складе 0,083 м в 1-му створі та 0,1 м – в 2-му створі.  

       Скидання шахтних вод в кількості 40 м3/год, викличе підвищення рівня води в 

каналі на 0,014м – в першому створі та 0,016м – в другому створі. Як в першому, так 

і в другому випадку такий підйом рівнів не позначиться на гідрологічному режимі 

каналу «Бутинський». 

Підпір ґрунтових вод при скиданні шахтних вод з витратами 300 м3/год дуже 

незначний, і розповсюдиться на відстань до 5,0 м у 1-му створі і до 6,5 м – у другому 

створі. При цьому максимальний підйом рівня ґрунтових вод у 1-му створі складає 

0,01 м – на відстані 5,5 м. У 2-му створі максимальний підйом рівня ґрунтових вод 

складе 0,068 м на відстані 1,0 м.  

Підпір ґрунтових  вод при транспортуванні шахтних вод з витратою 40 м3/год 

розповсюдиться в 1-му створі на відстань до 0,5-1,0 м; в 2-му створі – на відстань 

1,0-1,5 м. При цьому і в 1-му, і в 2-му створах рівень ґрунтових вод максимально 

підвищиться на 0,011 м та 0,010 м відповідно. 

Встановлено, що скидання шахтних вод як в кількості 300 м3/год, так і при 

скиданні 40 м3/год, майже не позначиться на зміні рівневого режиму ґрунтових вод. 

Розрахункова зона розповсюдження підпору ґрунтових вод не перевищує 1,5-6,0 м і 

одночасно являється межею розповсюдження впливу каналу на еколого-

гідрогеологічні умови прилеглої території в умовах скиду в нього шахтних вод. 

Підпір ґрунтових вод при скиді шахтних вод як з мінімальними, так і з 

максимальними витратами дуже незначний, що не буде спричиняти появу процесів 

підтоплення при транспортуванні шахтної води по каналу «Бутинський» в р.Рата. 

Прогнозна мінералізація ґрунтових вод в зоні впливу каналу «Бутинський» при 

змішуванні з шахтними водами, які будуть відводитися в р. Рата, буде складати 0,87 

г/дм3 в 1-му створі і 0,84 г/дм3 в 2-му створі, що не перевищує еконормативів.  

Таким чином, максимально можливий вплив на ґрунтові води в умовах 

відведення шахтних вод в р. Рата через канал «Бутинський» проявиться в 

формуванні ореолу ґрунтових вод з мінералізацією 0,97 г/дм3 на максимальній 

відстані 5,0 – 6,0 м від откосів вздовж каналу. Згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10, 

прогнозна мінералізація ґрунтових вод не перевищує нормативних вимог до їх 

якості. 

Шляхом виконаних розрахунків доведено, що транспортування шахтної води по 

каналу “Бутинський” в р. Рата являється екологічно прийнятним і не спричинить 

змін гідрогеологічних умов в регіоні та не викличе зміни структури і забруднення 

ґрунтів по трасі проходження каналу «Бутинський». Доведено, що осушний ефект 

дренажного режиму каналу «Бутинський» не порушиться і функціональне 

призначення каналу буде зберігатися. 

У пʼятому розділі приводиться обґрунтування екологічно оптимальних умов і 

варіантів скиду шахтних вод в річку Рата, яке виконане шляхом прогнозу можливої 
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трансформації якості води водотоку-водоприймача (р. Рата) та визначення гранично-

допустимих скидів (ГДС). 

Встановлено, що згідно з розрахунками ГДС, скидання шахтних вод не буде 

впливати на якість річкових вод лише в наступних умовах: мінералізація шахтної 

води при максимальних витратах 300 м3/год не повинна перевищувати 9,6 г/дм3 

(солескид S= 9.6кг/м3∙300 м3/год=2880кг/год≈2.9т/год), а  з витратами 40 м3/год –

20 г/дм3 (солескид S= 20.0кг/м3∙40 м3/год=800кг/год≈0.8т/год). Розрахунки виконані з 

запасом надійності – без врахування часу відстоювання шахтних вод в відстійниках 

та розбавлення їх в каналі. 

В якості найбільш ефективних заходів по досягненню нормативів екологічної 

безпеки водокористування в контрольному створі р. Рати, розроблено та прийнято до 

реалізації один із двох запропонованих варіантів, який забезпечить:  

– скидання шахтних вод в регульованому режимі в залежності від асимілюючої 

здатності водоприймача (для реалізації скидання шахтних вод зі змінною в часі 

витратою води рекомендовано та прийнято в проекті будівництво ставка-відстійника 

з достатньою акумулюючою ємністю для накопичення шахтних вод – 200,0 тис м3); 

– розбавлення шахтних вод дощовими та дренажними водами, які за 

гідрохімічними характеристиками в даному регіоні близькі до фонових показників 

якості води р. Рати і згідно з розрахунками, мають достатні витрати для розбавлення 

шахтних вод. 

Рекомендовано для розбавлення шахтних вод використовувати дощові води в 

кількості 200,0 м3/добу, та дренажні води в кількості – 1294,0 м3/добу. Дренажні 

води рекомендується використовувати для розбавлення шахтних вод перед їх скидом 

в осушну систему в кількості 792,0 м3/добу (рисунок 7). 

Розроблено та прийнято до реалізації оптимальні умови для регульованого 

режиму скидів в р. Рата розбавлених та очищених шахтних вод і є наступними:  

– при припливі шахтних вод в кількості 40,0 м3/год (960 м3/добу) і мінералізації  

(М) 20,0 г/дм3, відводиться 1368,0 м3/добу з М= 8,7 г/дм3;  

– при припливі шахтних вод в кількості 300,0 м3/год (7200 м3/добу) і 

мінералізації 5,0-7,0 г/дм3, відводиться 7731 м3/добу з М=6,2 г/дм3. 

Оптимальні умови дозволяють не збільшувати мінералізацію в річці Рата при 

використанні дренажних і дощових вод. 

Результати виконаних досліджень дозволили обґрунтувати доцільність та 

оптимальні умови реалізації екологічно-прийнятної системи відведення шахтних вод 

зі збереженням запроектованого гідрологічного режиму каналу «Бутинський». 

Визначено, що в умовах відстоювання в ставках-відстійниках, при розбавленні 

дренажними і дощовими водами, несприятливий вплив відведення шахтних вод по 

каналу «Бутинський» на ґрунтові води і на поверхневі води р. Рата як в період 

будівництва, так і при аварійних ситуаціях в період експлуатації шахти, 

виключається. 

У порівнянні з іншими існуючими методами очищення та відведення шахтних 

вод, розроблена та науково обґрунтована система має  ряд переваг: вона  гарантує 

стабільність гідродинамічного і гідрохімічного режимів ґрунтових вод в регіоні та 

стабільність екологічно-прийнятних гідрологічного і гідрохімічного режимів р. Рата. 

Запропоновано   спосіб    підготовки    та    очищення    шахтних    вод,     методи 
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Рисунок 7 - Принципова водно-балансова (кількісна та якісна) схема припливу і 

відведення шахтних, дренажних і стічних дощових вод на період будівництва шахти 

«Любельська» № 1-2 в умовах максимального припливу 300 м3/год  
 

екологічного обґрунтування регульованого відведення та розроблена схема 

оптимальних умов скиду в р. Рата з урахуванням особливостей природних умов, які 

дозволяють у порівнянні із існуючими методами з 20 г/дм3 до 5 г/дм3 (в 3-4-и рази) 

зменшити кількість надходження забруднюючих (нормованих) речовин в 

гідрографічну мережу і, тим самим, гарантувати екологічний стан водного 

середовища в вуглевидобувних регіонах Полісся. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, у якій поставлено та 

вирішено науково-практичну задачу підвищення екологічної безпеки за рахунок 

зниження впливу шахтних вод на гідрографічну мережу на території 

вуглевидобувних регіонів Полісся (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного 

басейну). Розроблено і науково обґрунтовано умови відведення шахтних вод в річку 

Рата (в гідрографічну мережу), для реального обʼєкту, а саме для шахти 

«Любельська» № 1-2. 

У результаті дисертаційного дослідження сформульовано основні науково-

практичні висновки: 

1. Виконано екологічну оцінку та проаналізовано сучасний стан проблеми 

відведення шахтних вод в гідрографічну мережу, сучасних методів їх очищення і 

демінералізації. З’ясовано, що дотепер були недостатньо обґрунтовані умови 

відведення високомінералізованих шахтних вод у гідрографічну мережу в 

вуглевидобувних регіонах, які б ураховували особливості біокліматичних зон та 

умови різних за характером й інтенсивністю антропогенних впливів.  
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2. Розроблено науково-методичні підходи до оцінювання техногенного впливу 

шахтних вод на водне середовище з урахуванням біокліматичних умов Полісся та 

транскордонного розташування. 

3. Розроблено алгоритм (програму) організації та проведення фонового і 

спеціального моніторингу гідрохімічного та гідравліко-рівневого режиму 

поверхневих і підземних вод для природно-ландшафтної зони Полісся в умовах 

скиду шахтних вод в р. Рата, що дозволяє своєчасно одержати параметри впливу 

вуглевидобування з метою оперативного реагування на їх зміни. Розроблено 

дисертантом моніторингові дослідження, комплексна програма та регламент. 

4. Визначено та теоретично обґрунтовано екологічно безпечні параметри 

складових процесу підготовки шахтних вод до відведення, а саме: обсяги шахтних 

вод, дренажного та дощового стоку; розроблені рекомендації щодо розбавлення та 

опріснення шахтних вод; розміри, кількості та ємності ставків-відстійників.  

5. Вперше розроблено науково обґрунтовані засади використання дренажних і 

дощових вод та алгоритм реалізації здійснення комплексних заходів для системи 

опріснення мінералізованих шахтних вод й визначено оптимальні умови їх 

регульованого екологічно безпечного транспортування по каналу осушувальної 

системи в р. Рата в штатних та аварійних ситуаціях.  

6. Науково обґрунтовано і підтверджено прогнозними розрахунками оптимальні 

умови транспортування шахтних вод по каналу «Бутинський» при  мінімальних (40 

м3/год) та максимальних (300 м3/год) витратах з мінералізацією від 5,0  г/дм3 до 20,0 

 г/дм3.  

7. Визначено можливе максимальне підняття рівнів води в каналі до 8-10 см, 

рівня ґрунтових вод в зоні підпору – до 1,0 см в межах 5,0-6,0 метрів вздовж каналу, 

що підтверджує зневажливо малий вплив на гідродинамічні характеристики потоку і 

гідрохімічний режим ґрунтових вод. Встановлено, що транспортування шахтних вод 

по меліоративному каналу не призведе до підняття  рівня ґрунтових вод і не викличе 

їх забруднення та зміну режиму як в період будівництва шахти, так і в 

експлуатаційний період.  

8. Встановлено, що прогнозований вміст забруднюючих речовин в розбавленій і 

підготовленій до скиду запропонованими методами шахтній воді може бути 

знижено з 20 г/дм3 до 5 г/дм3 (в 3-4-и рази) порівняно з використанням існуючих 

промислових методів підготовки та відведення шахтних вод, що свідчить про 

екологічну ефективність розробленої та науково обгрунтованої схеми регульованого 

відведення шахтних вод.  

Розроблено, науково обґрунтовано та впроваджено на ДП «Південдіпрошахт» і 

в ТЕО будівництва шахти «Любельська» № 1-2 технологію підготовки шахтних вод 

та систему регульованого і екологічно збалансованого їх відведення в гідрографічну 

мережу на основі математичних розрахунків та результатів натурних досліджень. 

Рекомендовано для реалізації шляхи забезпечення оптимального функціонування 

природних екосистем. 

9. Розроблено та рекомендовано відповідно до ГДС оптимальні умови режиму 

скидів в р. Рата розбавлених та очищених шахтних вод, які дозволяють забезпечити 

дотримання нормативних вимог, установлених в Україні, а саме: 

- для припливу шахтних вод в кількості 40,0 м3/год (960 м3/добу) і мінералізації 
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 (М) 20,0 г/дм3, відводиться 1368,0 м3/добу з М=8,7 г/дм3;  

- для припливу шахтних вод в кількості 300,0 м3/год (7200 м3/добу) і 

мінералізації (М) 5,0-7,0 г/дм3, відводиться 7731 м3/добу з М=6,2 г/дм3.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Доценко О.О. Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод у 

вуглевидобувних районах Полісся. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» – Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Харків, 2021.  
 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі 

підвищення екологічної безпеки за рахунок зниження впливу шахтних вод на 

гідрографічну мережу на території вуглевидобувних регіонів Полісся з урахуванням 

біокліматичних умов та транскордонного розташування (на прикладі Львівсько-

Волинського вугільного басейну). На основі математичних розрахунків та 

результатів натурних досліджень розроблено та теоретично обґрунтовано 

технологію підготовки шахтних вод та систему регульованого їх відведення в 

гідрографічну мережу. Рекомендовані для реалізації шляхи забезпечення 

оптимального функціонування природних екосистем. 

Вперше розроблені та теоретично обґрунтовані науково-технічні рішення з 

використання дренажних і дощових вод для системи опріснення мінералізованих 

шахтних вод.  

Запропонований і науково обґрунтований спосіб підготовки та очищення 

шахтних вод, методи екологічно безпечного регульованого відведення та 

розроблена схема оптимальних умов скиду в р. Рата з урахуванням особливостей 

природних умов, дозволяють у порівнянні із існуючими методами в 3-4 разів 

зменшити об’єм надходження забруднюючих (нормованих) речовин в гідрографічну 

мережу і, тим самим, гарантувати екологічний стан водного середовища в 

вуглевидобувних регіонах Полісся. 

Ключові слова: вуглевидобувні регіони, шахтні води, гідрографічна мережа, 

система відведення шахтних вод, підвищення мінералізації, екологічна безпека, 

моніторинг водного середовища, технологія підготовки шахтних вод, впровадження. 
 

 

ANNOTATION 
 

Dotsenko E.A. Improving the environmental safety of mine water discharge in 

the coal-mining regions of Polesye. – Qualified scientific work as a manuscript. 

The Thesis for the PhD degree (candidate of engineering sciences in the specialty of 

21.06. 01 – Environmental Safety. – Scientific Research Institution «Ukrainian Scientific 

Research Institute of Ecological Problems». Kharkiv, 2021. 
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The dissertation is devoted to solving the scientific and practical problem of 

improving environmental safety by reducing the influence of mine water on natural water 

bodies in the coal mining regions of Polesie (on the example of the Lviv-Volyn coal 

basin). Based on mathematical calculations and the results of field studies, a technology 

for preparing mine water and a system for their controlled diversion to surface water 

bodies have been developed and theoretically justified. Recommended for implementing 

ways to ensure the optimal functioning of natural ecosystems. 

For the first time developed and theoretically substantiated scientific and technical 

solutions for the use of drainage and rainwater for the desalination system of mineralized 

mine waters. 

The proposed method for the preparation and purification of mine water, the methods 

of environmental assessment of regulated discharge, and a scheme of optimal conditions 

for discharge into the river was developed. Rata, taking into account the peculiarities of 

natural conditions, which allows, compared with existing methods, to reduce by 3-5 times 

the amount of pollutants (normalized) substances entering the hydrographic network and 

thereby guarantee the ecological state of the aquatic environment in the coal-mining 

regions of Polesye. 

The developed scientifically grounded approaches to the preparation of mine waters 

for discharge into surface water bodies have been implemented at the Lyubelskaya mine 

number 1-2 in the Lvov-Volyn coal basin. 

Methods are proposed to reduce the negative impact of mine waters on surface 

waters and groundwaters by developing and substantiating optimal conditions for their 

transportation and disposal using the Butynsky canal of the reclamation system, which will 

prevent pollution and preserve ecologically acceptable hydrochemical and hydrological 

regimes of the Rata River, a tributary of the transboundary river Western Bug. 

The proposed approach to the development of a purification system and 

determination of the optimal conditions for controlled discharge of mine water is 

recommended for implementation in the development of projects for the construction of 

mines in similar natural landscape conditions (within Polesie). 

Keywords: coal mining regions, mine waters, hydrographic network, mine water 

drainage system, increasing mineralization, environmental safety, water environment 

monitoring, mine water treatment technology, introduction. 
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