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АНОТАЦІЯ 

Полозенцева В. О. – Комплексна оцінка впливу та підвищення екологічної 

безпеки скидання стічних вод із водойм-накопичувачів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Науково-

дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 

проблем», Харків, 2021.  

 

В дисертаційній роботі вирішене актуальне науково-практичне завдання 

підвищення екологічної безпеки регульованого скидання промислових стічних вод із 

водойм-накопичувачів шляхом визначення найбільш екологічно-безпечних 

короткострокових та довгострокових заходів поводження з шахтними водами, що 

ґрунтується на комплексній багатофакторній оцінці показників впливу та критеріях 

якості води. 

Аналіз сучасних підходів до комплексної оцінки впливу скидання 

промислових стічних вод зі накопичувачів на якість водних об’єктів виявив, що 

питання використання прямих методів оцінювання впливу до сьогодні було мало 

вивчене. Основним недоліком проаналізованих робіт є  відсутність комплексного 

та системного підходу, особливо в частині визначення масштабів впливу 

скидання промислових стічних вод та вибору найбільш пріоритетних показників 

якості води. Запропоновані науковцями алгоритми оцінки впливу акумульованих 

стічних вод на якість води поверхневих водних об’єктів представлені лише як 

роз’єднані блоки, що не містять аналізу природно-техногенної системи, носять 

фрагментарний характер та не мають логічного завершення у вигляді висновків 

комплексної оцінки і практичних розробок заходів регулювання скидань. 

Визначені основні фактори впливу накопичувачів високомінералізованих 

шахтних вод на довкілля. Накопичувачі є значним джерелом негативного впливу 

практично на всі компоненти навколишнього природного середовища. Найбільш 

суттєвими факторами впливів на поверхневі і підземні води, а також ґрунти є 

гідрологічні та гідрохімічні. 
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Теоретично-обґрунтовано системний підхід до підвищення екологічної 

безпеки регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод із водойм-

накопичувачів на основі розробленої процедури комплексного багатофакторного  

оцінювання впливів на якість води поверхневих водних об’єктів.  

Запропонований науковий підхід дає можливість оцінити, чи є статистично 

значимими зміни якості води водного об’єкта під впливом скидання стічних вод на 

фоні їх природних  коливань, та визначити часові та просторові параметри цього 

впливу. Зазначений підхід також дозволяє виявити пріоритетні показники якості 

води, за якими відбувається погіршення, та здійснити екологічно-обґрунтований 

вибір пріоритетних заходів для підвищення екологічної безпеки скидання 

промислових стічних вод. 

Дана процедура комплексної оцінки впливу накопичувачів на якість 

поверхневих водних об’єктів може бути використана розробниками ОВД при 

перегляді або оновленні умов провадження планованої діяльності з експлуатації та 

реконструкції накопичувачів та спеціалістами при проведенні екологічного аудиту. 

Методичні підходи, передбачені розробленою процедурою, можуть 

використовуватися фахівцями Державного агентства водних ресурсів України при 

проведенні державного моніторингу стану поверхневих вод. 

Науково обґрунтовано та проведено комплексну оцінку впливу скидання 

високомінералізованих шахтних вод із ставків-накопичувачів на якість води та 

господарське використання водних ресурсів на прикладі річок Інгулець та Самара 

із застосуванням розробленої комплексної процедури оцінювання, що дозволило 

встановити перевищення нормативів якості води річок за окремими показниками, 

з яких найсуттєвішими є вміст хлоридів, сульфатів та мінералізація. 

За результатами визначення критеріїв Фішера та Стьюдента у 

різновіддалених створах визначено зону істотного впливу  скидання 

високомінералізованих стічних вод з б. Свистунова на якість води р. Інгулець за 

показниками хлориди та сульфати в створах, розташованих нижче контрольного 

створу на 33,5 км (створ с. Андріївка) та 204 км (створ м. Снігурівка). 
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Встановлено, що в період весняної стабілізації якість води в пониззі р. 

Інгулець не задовольняє комунально-побутовим потребам населення та нормам 

зрошення, кратність перевищення гранично допустимих концентрацій для водойм 

культурно-побутового водокористування (ГДККП) за хлоридами становить 5,6 раз, 

якість води  відповідає ІІІ класу зрошувальної води. 

Обґрунтовано, що промивка русла р. Інгулець із залученням 130 млн. м3 

дніпровської води, акумульованої у Карачунівському водосховищі, є 

ресурсозатратним заходом, але таким, який дозволяє в сучасних умовах 

техногенного навантаження використовувати водні ресурси річки для 

комунально-побутових потреб, рекреації та зрошення протягом вегетаційного 

періоду. 

Встановлена наявність постійного впливу ставків-накопичувачів Свидівок, 

Косьмінна та Таранова на якість води р. Самара, зокрема, виявлено перевищення 

нормативів якості води для комунально-побутового водокористування середніми 

за 9 років значеннями мінералізації річкової води на рівні 3,5–4ГДККП, хлоридів – 

1,5–2,5 ГДККП, нафтопродуктів – 1,5–1,7 ГДККП. 

Визначено, що якість води р. Самара має тенденцію до погіршення за 

показником мінералізація. Тому в якості пріоритетного показника для 

характеристики впливу прийнята мінералізація природних вод. 

Результати проведеної комплексної оцінки за запропонованим підходом є 

підґрунтям для прийняття рішень щодо зменшення впливу регульованого 

скидання високомінералізованих шахтних вод із водойм-накопичувачів на 

поверхневі водні об’єкти. 

Науково обґрунтовано вибір пріоритетних заходів щодо підвищення 

екологічної безпеки процесу регульованого скидання високомінералізованих 

шахтних вод. За узагальненими пріоритетами розглянутих методом аналізу 

ієрархій альтернативних заходів поводження з шахтними водами визначено, що 

найвищі пріоритети належать методу виморожування (18,13 %), доступному для 

реалізації лише у довгостроковій перспективі, та регульованому відведенню до 

річки з розбавленням прісною водою (18,06 %). Високі пріоритети надано також 
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методам термічного опріснення (17,54 %) та нанофільтрації (17,44 %). Найнижчий 

пріоритет отримав захід  відведення трубопроводом до Чорного моря (16,45 %).  

При порівнянні варіантів регульованого відведення з розбавленням прісною 

водою, які можуть бути реалізовані у найближчій перспективі, встановлено, що 

найбільший пріоритет (43,66 %) має режим з подовженим осіннє-зимовим 

періодом скидання високомінералізованих шахтних вод та оздоровчою 

промивкою у літній період, яким забезпечується як неперевищення фонової якості 

річкової води у період скидання на ділянці нижче місця скидання, так і 

задоволення вимог сільськогосподарського водокористування на 

нижчерозташованих ділянках у період зрошення. 

Запропонований підхід може бути використаний для різних 

водогосподарських систем. 

 

Ключові слова: високомінералізовані шахтні води, регульоване скидання, 

ставок-накопичувач, комплексна оцінки впливу, порівняння рядів гідрохімічних 

даних, якість води, водокористування, експертно-аналітична процедура, заходи 

підвищення екологічної безпеки. 
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ABSTRACT 

Polozentseva V. The comprehensive assessment of the impact of wastewater 

storage and enhancement of ecological safety of dropping sewage waters from storage 

tanks – The 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. 

 

The dissertation is devoted to solving the scientific and practical problem of 

improving environmental safety of regulated discharge of industrial wastewater from 

storage tanks by determining the most environmentally friendly measures for the 

treatment of mine water, based on a comprehensive multifactor assessment of impact 

indicators and water quality criteria. 

The system approach to increase of ecological safety of regulated discharge of 

highly mineralized mine waters from reservoirs on the basis of the developed procedure 

of complex multifactor assessment of influences on water quality of surface water 

objects is theoretically substantiated. 

The proposed scientific approach makes it possible to assess whether there are 

statistically significant changes in water quality of the water body under the influence of 

wastewater discharge against the background of their natural fluctuations, and to 

determine the temporal and spatial parameters of this impact. This approach also allows 

to identify priority indicators of water quality, which are deteriorating, and to make an 

environmentally sound choice of priority measures to improve the environmental safety 

of industrial wastewater discharge. 

This procedure for comprehensive assessment of the impact of reservoirs on the 

quality of surface water bodies can be used by ATS developers when reviewing or 

updating the conditions of planned activities for the operation and reconstruction of 

reservoirs and specialists in conducting environmental audits. The methodological 

approaches provided by the developed procedure can be used by the specialists of the 

State Water Agency during the state monitoring of the surface water surface. 
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As a result of a comprehensive assessment of the impact of discharge of highly 

mineralized mine water from storage ponds on water quality and water management on 

the example of the Ingulets and Samara rivers using a comprehensive assessment 

procedure, exceeded river water quality standards, the most significant of which are 

chlorides, sulfates and mineralization. 

The approach to determining the zone of influence of regulated discharge of 

highly mineralized mine waters on water quality of water bodies based on the use of 

descriptive statistics methods to compare annual, annual and perennial series of 

hydrochemical monitoring data at different distances on the example of the Ingulets 

River is scientifically substantiated. 

According to the results of determining the Fisher and Student criteria in different 

distances, the zone of significant influence of the discharge of highly mineralized 

wastewater from b. Svistunova on the water quality of the Ingulets River in terms of 

chlorides and sulfates in the areas located below the control line 33.5 km (line 

Andriyivka) and 204 km (line Snihurivka). 

It is established that in the period of spring stabilization the water quality in the 

lower reaches of the Ingulets River does not meet the communal needs of the population 

and irrigation standards, the multiplicity of exceeding the MPC for chlorides is 5.6 

times, water quality corresponds to class III irrigation water. 

The presence of constant influence of Svydivok, Kosminna and Taranova 

reservoirs on the water quality of the Samara River has been established, 5–2.5 MPC, 

oil products – 1.5-1.7 MPC. 

It is determined that the water quality of the Samara River tends to deteriorate in 

terms of mineralization. Therefore, mineralization of mine waters is accepted as a 

priority factor of influence, and as a corresponding factor of the environment - 

mineralization of natural waters. 

The results of the comprehensive assessment of the proposed approach are the 

basis for decisions to reduce the impact of regulated discharge of highly mineralized 

mine water from reservoirs on surface water bodies. 
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It is established that the blocks of the developed procedure of complex 

assessment of the impact of highly mineralized mine water discharge from storage 

ponds on water quality and water management on the example of the Ingulets and 

Samara rivers are interconnected and logically connected. 

The choice of priority measures to increase the environmental safety of the 

process of regulated discharge of highly mineralized mine waters is scientifically 

substantiated. According to the generalized priorities of the measures, it was determined 

that the highest priorities belong to the long-term method of freezing (18.13%) and 

short-term measures of regulated diversion to the river with dilution of fresh water 

(18.06%). High priorities were given to the methods of thermal desalination (17.54%) 

and nanofiltration (17.44%). The lowest priority was given to the pipeline to the Black 

Sea (16.45%). 

It is established that the highest priority of the studied options of regulated 

drainage with dilution of fresh water has a variant of the regime with a prolonged period 

of discharge of highly mineralized mine water and health flushing (43.66%), which 

provides for not exceeding the background quality of river water during discharge and 

health washing during irrigation. 

The implementation of the proposed measures will reduce the concentration of 

pollutants in the Ingulets River due to the discharge of highly mineralized mine water 

from the storage pond b. Svistunova in the area below the place of discharge and meet 

the requirements of water use on 

 

Keywords: highly mineralized mine waters, regulated discharge, storage tanks, 

comprehensive impact assessment, comparison of hydrochemical data series, water 

quality, water use, expert-analytical procedure, measures to improve environmental 

safety. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Діяльність багатьох 

підприємств хімічної, гірничодобувної, металургійної та вугільної галузей 

промисловості нероздільно пов’язана з експлуатацією накопичувачів стічних вод, 

які знайшли широке поширення як водоохоронний захід. На території України 

налічується 366 накопичувачів забруднених стічних вод, з них близько 300 

містять в розчиненому вигляді забруднюючі речовини з концентраціями, що 

перевищують встановлені екологічні нормативи (ГДК) більш ніж в 50 разів. Тому 

вони відносяться до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, що здатні 

викликати екстремально високе забруднення природних водних об'єктів. Ступінь і 

масштаб забруднення залежить від режимів скидання, кількості та концентрації 

забруднюючих речовин, що надходять при цьому у поверхневі води.  

Аналіз наукових джерел вказує на недосконалість сучасних методичних 

підходів до оцінки впливу регульованого скидання стічних вод накопичувачів у 

природні водні об'єкти в умовах штатної експлуатації.  

Основним недоліком проаналізованих підходів є відсутність комплексного 

та системного бачення, особливо в частині визначення масштабів впливу 

регульованого скидання забруднюючих речовин та вибору найбільш 

пріоритетних показників якості води, що характеризують цей вплив. 

Запропоновані  науковцями структурні схеми та алгоритми оцінки впливу 

акумульованих стічних вод на якість води поверхневих водних об’єктів 

представлені у літературних джерелах лише як окремі змістовно роз’єднані блоки, 

що не містять аналізу природно-техногенної системи водокористування. Окремі 

фрагменти та проміжні результати оцінки не мають логічного завершення у 

вигляді розроблених заходів регулювання скидань.  

Все це підтверджує актуальність дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими роботами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та 

екологічної експертизи  науково-дослідної установи «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП). 
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Дисертаційна робота виконувалась в рамках науково-дослідних робіт: 

«Розроблення проекту нової редакції методичних рекомендацій щодо змісту 

матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище» 

(0117U001485) та «Оцінка впливу на довкілля Альтернативної схеми (режиму) 

акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачі та їх скидання у р. 

Інгулець» (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності 2018721137).  

Основні положення дисертаційної роботи відповідають Закону України від 

23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 3 ч. 2 п. 22, ч. 3), 

Методичним рекомендаціям щодо визначення основних антропогенних 

навантажень та їхніх впливів на стан поверхневих вод (в рамках реалізації 

Проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка України в апроксимації 

законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища»), схваленим Науково-

технічною радою Державного агентства водних ресурсів України (протокол від 

«27» листопада 2018 року № 2). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення екологічної 

безпеки регульованого скидання промислових стічних вод із водойм-

накопичувачів шляхом визначення найбільш екологічно-безпечних заходів 

поводження з шахтними водами, що ґрунтується на комплексній багатофакторній 

оцінці показників впливу та критеріях якості води. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– провести аналіз  вітчизняних та зарубіжних наукових джерел інформації 

щодо сучасного стану накопичувачів стічних вод на території України, режимів 

скидання акумульованих стічних вод до природних водних об’єктів та методів 

зниження концентрації забруднюючих речовин у високомінералізованих шахтних 

водах; 

– визначити основні фактори впливу накопичувачів високомінералізованих 

шахтних вод на довкілля; 
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– теоретично обґрунтувати та розробити науковий підхід до комплексного 

оцінювання впливу регульованого скидання промислових стічних вод зі ставків-

накопичувачів на водні об’єкти; 

– провести оцінку впливу скидання високомінералізованих шахтних вод зі 

ставків-накопичувачів на якість природних вод та водокористування на прикладі 

річок Самара та Інгулець із застосуванням розробленої комплексної процедури 

оцінювання; 

– науково обґрунтувати вибір пріоритетних заходів щодо підвищення 

екологічної безпеки процесу регульованого скидання високомінералізованих 

шахтних вод за рахунок короткотермінового та довготривалого зменшення 

концентрації забруднюючих речовин у водному об’єкті. 

Об’єкт дослідження: процеси формування якості води поверхневих водних 

об’єктів в складі водогосподарських систем, які включають водойми-

накопичувачі промислових стічних вод. 

Предмет дослідження: шляхи підвищення екологічної безпеки 

регульованого скидання промислових стічних вод, зокрема 

високомінералізованих шахтних вод, до природних водних об’єктів. 

Методи дослідження ґрунтуються на комплексному використанні: 

методів системного аналізу для розробки процедури комплексного 

багатофакторного оцінювання впливів скидання промислових стічних вод з 

накопичувачів на якість води поверхневих водних об’єктів, в тому числі 

експертно-аналітичних методів (зокрема методу аналізу ієрархій), для 

систематизації, декомпозиції і структурування зв’язків між факторами впливів та 

елементами, факторами й умовами довкілля, отримання вагових коефіцієнтів 

кожного фактору і узагальнених пріоритетів при порівнянні за екологічними 

критеріями заходів поводження з високомінералізованими шахтними водами та 

режимів регульованого скидання шахтних вод до водних об’єктів;  

методів описової статистики для порівняння однорічних, багаторічних та 

щорічних рядів даних гідрохімічного моніторингу у різновіддалених створах 

водних об’єктів, в тому числі з використанням критеріїв Фішера та Стьюдента;  
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розрахункових методів для аналізу та прогнозування динаміки якості води 

річок за фізико-хімічними показниками. 

Для обробки даних та графічної візуалізації результатів використано 

програмний пакет MS Excel, графічні редактори CorelDRAW, MicrosoftVisio; для 

статистичної обробки даних гідрохімічних спостережень та розрахунків критеріїв 

однорідності рядів – програму статистичного аналізу STATISTICA 10. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

– вперше теоретично обґрунтовано системний підхід до підвищення 

екологічної безпеки регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод 

із водойм-накопичувачів до поверхневих водних об’єктів шляхом експертно-

аналітичного визначення пріоритетних короткострокових та довгострокових 

заходів на основі розробленої процедури комплексного багатофакторного 

оцінювання впливів скидання на якість води; 

– вперше науково обґрунтовано підхід до визначення кількісних 

просторово-часових параметрів регульованого скидання промислових стічних вод 

на якість води водних об’єктів на підставі використання методів описової 

статистики для порівняння серійних короткоперіодичних, однорічних та 

багаторічних рядів даних гідрохімічного моніторингу у різновіддалених створах 

(на прикладі р. Самара та р. Інгулець); 

– вперше науково обґрунтовано доцільність використання експертно-

аналітичних процедур під час прийняття управлінських рішень стосовно вибору 

заходів екологічно-безпечного поводження з високомінералізованими шахтними 

водами шляхом систематизації і структурування зв’язків між елементами ієрархії, 

що формують впливи на складові довкілля.  

– удосконалено підхід до опрацювання результатів післяпроектного 

моніторингу якості води поверхневих водних об’єктів за рахунок включення 

даних багаторічних спостережень у статистичну обробку з використанням 

критеріїв Фішера та Стьюдента та виділенням критичних для забезпечення потреб 

водокористування періодів гідрологічного режиму річки. 
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– набуло подальшого розвитку застосування методу аналізу ієрархій для 

вибору найбільш екологічно-безпечного режиму регульованого скидання 

високомінералізованих шахтних вод до водних об’єктів в частині побудови 

ієрархій впливів з метою отримання узагальнених пріоритетів та вагових 

коефіцієнтів кожного з елементів (на прикладі р. Інгулець). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в підвищенні 

екологічної безпеки впровадження заходів регульованого скидання промислових 

стічних вод із водойм-накопичувачів із урахуванням виділених безпечних 

періодів гідрологічного режиму річки за критеріями забезпечення потреб 

водокористування.  

Результати дисертаційної роботи використанні у звіті науково-дослідної 

роботи «Оцінка впливу на довкілля Альтернативної схеми (режиму) акумуляції 

надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу та їх скидання у р. Інгулець» для 

виконання оцінки та розробки рекомендацій (реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2018721137). В тому числі, 

оцінено динаміка якості води р. Інгулець та ставка-накопичувача в балці 

Свистунова за фізико-хімічними показниками за період 2012–2018 рр. та 

розроблено прогноз зазначеної динаміки для умов реалізації Альтернативної 

схеми (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу та їх 

скидання у р  Інгулець (акт впровадження ПрАТ «Укрводпроект» від 03.11.2020). 

Матеріали дисертаційної роботи використано у навчальному процесі на 

кафедрі охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України під час проведення практичних занять з 

навчальних дисциплін «Організація управління в природоохоронній діяльності» і 

«Водопостачання і водовідведення» для бакалаврів та магістрів зі спеціальності 

101 – екологія (акт впровадження  НУЦЗУ  від 28.01.2021). 

Особистий внесок здобувача. Всі теоретичні та практичні результати 

дисертації, що виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно. Серед них: 

автором проаналізовані та визначені фактори та умови впливу на складові 

довкілля водойм накопичувачів промислових стічних вод [2, 3, 6]; виявлено та 



24 

сформульовано основні впливи накопичувачів стічних вод в межах території 

України, зокрема виявлено зв'язок між якістю води поверхневих водних об’єктів 

та захворюваністю населення, що проживає в зонах безпосереднього впливу 

накопичувачів промислових стічних вод, та зазначено необхідність обов’язкового 

контролю та розробки регульованого екологічно-безпечного режиму експлуатації 

та скидання на всіх етапах життєвого циклу цих об’єктів [3]; запропоновано 

методологію комплексної оцінки впливу діючих накопичувачів зворотних вод на 

довкілля, сформована структурна схема впливів, проведено їх аналіз з виділенням 

ключових впливів, оцінені наслідки діяльності за всією довжиною зони впливів з 

використанням методів описової статистики та обґрунтовано підходи  до 

розроблення рекомендації щодо вдосконалення режиму скидання [1, 4]; 

досліджено вплив ставків-накопичувачів на якість води р. Самара з 

використанням методів описової статистики та підтверджено доцільність 

використання багаторічних рядів гідрохімічних спостережень для виявлення 

постійного (хронічного) впливу [5]; визначені ключові впливи водойм-

накопичувачів на якість води р. Інгулець, оцінено їх інтенсивність за всією 

довжиною зони впливів з використанням методу перевірки рідів гідрохімічної 

інформації щодо їх однорідності за допомогою критеріїв Фішера та Стьюдента 

[6]; проведена комплексна оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість 

води поверхневих водних об’єктів та встановлені найбільш небезпечні 

підприємства-забруднювачі [7]. 

Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на засіданнях секції Вченої ради 

УКРНДІЕП «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного 

середовища та управління водоохоронною діяльністю», першій міжвузівської 

науково-методичної конференції Національного університету цивільного захисту 

України «Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних 

ситуаціях» (м. Харків, 2012 р.), ХХ Ювілейній міжнародній конференції 

Казантип-ЕКО "Інноваційні шляхи рішення, актуальних проблем базових галузей, 

екології, енерго- і ресурсозбереження" (м. Щелкіно, 2012 р.), ІХ, ХIII, XIV 
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Міжнародних науково-практичних конференціях: Екологічна безпека: проблеми і 

шляхи вирішення (м. Харків у 2013, 2017, 2018 роках) 

Публікації. Головні результати досліджень та основні висновки, що 

викладені в дисертаційній роботі, опубліковані у 12 наукових працях, зокрема, в 6 

статтях у наукових фахових виданнях, включно 2 в зарубіжних виданнях, що 

входять до наукометричних баз, відповідно до вимог МОН України, та в одній 

статті, що додатково розкриває зміст дисертаційного дослідження. В тому числі, 

матеріали дисертації опубліковано в матеріалах та тезах доповідей міжнародних і 

вітчизняних наукових конференцій. 

Структура та об’єм дисертації. 

Дисертація складається з вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел з 194 найменувань на 24 сторінках, 6 додатків на 55 

сторінках. Загальний обсяг дисертації – 257 сторінок, з яких основний текст 150 

сторінок. Робота містить 36 таблиць, 28 рисунки (з них 7 таблиць та 3 рисунки на 

окремих сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБОК В ОБЛАСТІ КОМПЛЕКСНОЇ 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СКИДАННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД З ВОДОЙМ-

НАКОПИЧУВАЧІВ 

 

Перший розділ «Сучасний стан розробок в області  комплексної оцінки 

впливу та підвищення екологічної безпеки скидання промислових стічних вод з 

водойм-накопичувачів» присвячено аналітичному огляду наукових матеріалів. 

Наукового значення набуває дослідження особливостей розміщення 

накопичувачів стічних вод та процесів формування екологічного стану якості 

води поверхневих водних об’єктів від впливу регульованого скидання з водойм-

накопичувачів. Визначення факторів впливу регульованого скидання з водойм-

накопичувачів на поверхневі водні об’єкти дозволить обґрунтовано оцінити їх 

сучасний стан. 

 

1.1. Аналіз проблем впливу накопичувачів промислових стічних вод на 

довкілля 

 

Проблема накопичення, зберігання і утилізації промислових відходів і 

стічних вод є однією з найбільш актуальних екологічних проблем на сьогодні. 

Згідно до Методики [1] накопичувач стічних вод (басейн для накопичення 

рідких відходів виробництва) визначається, як штучна гідротехнічна споруда у 

природному ландшафті, що може бути замкненою або напівзамкненою 

(напівзамкненість виникає при створенні ґрунтової чи подібної до неї греблі, крізь 

яку частково фільтрується рідина), для зберігання рідких хвостів (золи, шламу, 

шлаку та інших видів відходів виробництва), що можуть бути токсичними та 

екологічно небезпечними, які переміщуються з місць їх утворення гідравлічним 

способом. 
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Накопичувачі, як гідротехнічні споруди, для акумуляції виробничих стічних 

вод і промислових відходів знайшли широке застосування в технологічних 

процесах промислових комплексів з метою [2, 3, 4]: 

– освітлення стічних вод і складування твердої фази ( шламо-, золо-, 

хвостосховища, мулонакопичувачі та ін.); 

– накопичення стічних вод з подальшим відведенням в регульованому 

режимі в поверхневі водні об'єкти відповідно до зміни вільної асимілюючої 

здатності останніх (накопичувачі-регулятори); 

– накопичення стічних вод для підживлення систем зворотного або 

повторного водопостачання промислових підприємств; 

– акумуляції з подальшою утилізацією забруднених стічних вод, очищення 

яких за економічними показниками недоцільне (накопичувачі-випарники). 

На сьогодні більшість накопичувачів стічних вод і промислових відходів, 

розташованих на території України мають високий ступінь зносу, морально 

застаріло устаткування, відсутній поточний і капітальний ремонт і, головне, 

практично повне вичерпання місткості накопичувачів є головними причинами 

утворення надлишку високотоксичних стічних вод, а також аварійних ситуацій, 

які негативно впливають на довкілля і життєдіяльність людини [5, 6]. 

Аналізом даних літературних джерел щодо накопичувачів та якості стічних 

вод, які в них акумулюються [7–11] встановлено, що наявні дані слабо 

систематизовані, неповні, протирічні. За даними обласних управлінь охорони 

навколишнього природного середовища, отриманими УкрНДІЕП в рамках 

науково-дослідної роботи [7], на території України налічується понад 2 тисячі 

різного виду накопичувачів для акумулювання різних класів забруднених стічних 

вод та складування твердої фази, з них понад 300 містять в розчиненому вигляді 

забруднюючі речовини з концентраціями, що перевищують встановлені екологічні 

нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) більш ніж в 50 разів. 

До складу стічних вод акумульованих в накопичувачах входить широкий 

спектр органічних і неорганічних сполук, які можуть завдати непоправної шкоди 

життю і здоров’ю людини і стану навколишнього середовища в цілому [6, 7]. 
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У складі стічних вод, які надходять в накопичувачі, найбільш часто 

виявляють завислі речовини, фосфати, сполуки азоту (азот амонійний, нітрати, 

нітрити), сульфати, хлориди, нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні 

речовини, залізо, мідь, феноли та ін. [6, 7, 10]. Ці речовини при високих 

концентраціях у води  роблять її токсичною і небезпечною для довкілля [5, 6]. 

Залежно від кількості, фізико-хімічних властивостей, маси і токсичності 

окремих відходів, які акумулюються в накопичувачах, а також геологічної 

структури та клімато-географічний особливостей регіонів, при ідентичних 

технологічних процесах утворення відходів та однотипності споруд – 

накопичувачів можуть бути різні лімітуючі критерії при регламентації 

допустимого вмісту токсичних сполук в промислових відходах. 

Кількісна величина накопичувача промислових відходів повинна бути 

різною для кожного природного регіону з урахуванням його можливостей 

приймати, асимілювати і нейтралізувати забруднені речовини, знижуючи при 

цьому забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунту до 

рівнів, які не які становлять небезпеку для здоров'я населення і нормальної 

життєдіяльності живої фауни. 

У накопичувачі промислових відходів повинні направлятися відходи II-IX 

класів небезпеки, що визначаються відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 [12]. На 

сьогодні статус цього документу – недіючий. Тому визначення класу 

небезпечності відходів здійснюється на підставі критеріїв, встановлених 

Додатком YI, частиною I А та частиною II В Директиви Ради 7/831/ЄЕС від 

12.12.1991 про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень 

про небезпечні відходи [13]. 

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

більшість  об’єктів зазначених галузей господарської діяльності відносяться до 

таких, що мають значний вплив на довкілля і тому підлягають оцінці впливу на 

довкілля. Власне, самі водойми-накопичувачі за ознакою «господарська 

діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти» 

також підпадають під дію цього Закону (ст. 3 ч. 3 п. 13) [14]. 
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1.1.1. Характеристика регіонів розміщення накопичувачів стічних вод 

та їх техногенного навантаження 

 

Накопичувачі стічних вод розміщуються в незручних і непридатних для 

сільськогосподарських цілей місцях: в ярах, балках, на уступах терас або на 

узгір'ях [4]. Для створення необхідної ємності ставки захищаються греблями, а у 

разі розміщення в ярах і балках – огороджувальними дамбами. У ставках-

накопичувачах одночасно відбуваються процеси самоочищення, аналогічні 

процесам природної аерації у біологічних ставках, а також додаткове освітлення 

води. 

Відповідно до ст. 74 Водного Кодексу України [16] підприємства, установи і 

організації, що мають накопичувачі промислових забруднених стічних чи 

шахтних, кар'єрних, рудникових вод, зобов'язані впроваджувати ефективні 

технології для їх знешкодження і утилізації та здійснювати рекультивацію земель, 

зайнятих цими накопичувачами. 

Скидання стічних вод з накопичувача здійснюється в режимі, що забезпечує 

дотримання [17] з урахуванням конкретних гідрологічних, гідравлічних і 

гідрохімічних характеристик річки-приймача стічних вод. 

Такий вид діяльності є потенційно небезпечним для довкілля, оскільки, 

часто при періодичному скиданні високомінералізованих надлишків зворотних 

вод неможливо дотриматися діючих норм якості води для поверхневих вод. Але, 

попри все, він є виправданим заходом, оскільки здійснюється виключно з метою 

недопущення виникнення більш серйозних та масштабних наслідків техногенного 

характеру та надає єдиної реальної можливості здійснювати експлуатацію 

існуючих потенційно небезпечних об’єктів у стані захищеності населення та 

об’єктів довкілля від небезпеки, тобто у такому стані, коли відсутній 

неприпустимий ризик заподіяння непередбаченої шкоди для життя і здоров’я 

людини, матеріальних об’єктів, навколишнього середовища. 

Скидання цих вод у поверхневі водні об'єкти здійснюється згідно з 

індивідуальним регламентом, погодженим з обласними, Київською, міськими 
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державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного 

середовища. 

Використання технологічних водойм (ставки-охолоджувачі теплових і 

атомних станцій, рибницькі ставки, ставки-відстійники та інші) повинно 

проводитись відповідно до норм і правил експлуатації, визначених у технічних 

проектах, затверджених у встановленому законодавством порядку. 

Розподіл кількості накопичувачів промислових стічних вод за відомчою 

приналежністю та інтервалів ємкості виконано на основі даних [7] та доповнено 

даними [8] (табл. 1.1), розподіл накопичувачів за галузями промисловості 

наведено на рисунку 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Розподіл кількості накопичувачів за відомчою приналежністю 

та інтервалами місткості 

Відомча 

приналежність 

Об’єм накопичувача, млн. м
3
 

Всього 
 <1,0 1–5 5–10 10–

20 

20–

50 

50–

100 

>100 

Міністерство 

аграрної політики 
184 29 2 3 – 2 – 220 

Міністерство 

енергетики і 

вугільної 

промисловості 

22 25 11 11 7 1 2 79 

Держкомітет 

промислової 

політики 
17 22 8 5 3 4 5 64 

Держкомітет 

будівництва, 

архітектури і 

житлової політики 

2 – – 1 – – – 3 

Всього 225 76 21 20 10 7 7 366 
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Рисунок 1.1 – Розподіл накопичувачів стічних вод та промислових відходів 

України за галузями промисловості [18] 

 

Аналізом існуючих накопичувачів за відомчою приналежністю встановлено, 

що найбільша кількість накопичувачів з невеликими ємностями використовується 

в сільському господарстві, а найбільш об'ємні (що досягають більше 500 млн. м3) 

відносяться до теплової енергетики і чорної металургії. 

Сумарний обсяг накопичувачів становить 3129,2 млн. м3, з них близько 46% 

припадає на накопичувачі Криворізького, Запорізького, Полтавського і ін. 

гірничо-збагачувальних комбінатів [18]. 

Аналіз зібраних даних показав, що розподіл накопичувачів у відсотковому 

співвідношенні територією України і, зокрема за областями, вкрай нерівномірно і 

залежить від промислового рівня їх розвитку. Так, на Дніпропетровщину 

припадає – 18%, Донецьку – 13%, Полтавську – 9%, Тернопільську – 9%, 

Вінницьку – 6,5%, Житомирську – 6%, Хмельницьку – 5%, Луганську – 4%, 

Львівську – 4% від усієї кількості накопичувачів. На АР Крим та інші області 

України доводиться 21,5%, тобто менше 2% накопичувачів на кожен 

адміністративний регіон [18, 18А]. 
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Розподіл накопичувачів стічних вод і промислових відходів за кількісними і 

об'ємним характеристикам за адміністративними областями України приведено в 

табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Кількість і об’єм накопичувачів стічних вод і промислових 

відходів за областями України [7, 8] 

Адміністративна 

область 

Об’єм  накопичувача, млн. м3 
Всього 

<1,0 1–5 5–10 10–20 20–50 50–100 >100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вінницька 22 – – 1 – – – 23 

Волинська 5 – – – – – – 5 

Дніпропетровська 34 12 4 5 3 3 4 65 

Донецька 9 26 7 4 1 – – 47 

Житомирська 14 6 – – – – – 20 

Закарпатська – – – – – – – – 

Запоріжська 6 – – 1 1 – 1 9 

Івано-Франківська 15 0 3 1 2 2 – 23 

Київська 2 1 – – – – – 3 

Кіровоградська 8 1 – 1 – – 1 11 

Луганська – 9 5 – 1 – – 15 

Львівська 5 4 2 2 1 1 – 15 

Миколаївська 1 – – – – – – 1 

Одеська 2 – – – – – – 2 

Полтавська 23 8 – 1 1 – – 33 

Рівненська 8 1 – – – – – 9 

Сумська 3 – – 1 – – – 4 

Тернопільська 28 4 – – – – – 32 

Харківська 2 2 – 1 – – 1 6 

Херсонська 2 – – – – – – 2 

Хмельницька 18 – – – – – – 18 

Черкаська 6 1 – – – – – 7 

Чернігівська 3 1 – – – – – 4 

Чернівецька 9 – – – – – – 9 

АР Крим – – – 2 – 1 – 3 

Всього: 225 76 21 20 10 7 7 366 

 

Переважаюча кількість накопичувачів (біля 62%) має об’єм до 1,0 млн. м3; 

22% – 1,0–5,0 млн. м3;  біля 6% – 5,0–10,0 млн. м3;  5% – 10,0–20,0 млн. м3; 2,0% – 

20,0–50,0 млн. м3; 1% – 50,0–100,0 млн. м3;  2% – > 100,0 млн. м3. 
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Для візуалізації даних табл. 1.1 було розроблено карту–схему розподілу цих 

об’єктів за областями України (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2. – Розподіл кількості накопичувачів з різними об’ємами за областями 

України 

 

Встановлено, що з розглянутої загальної кількості накопичувачів  37 мають 

прямий гідравлічний зв'язок з гідрографічної мережею, який здійснюється в 

нерегульованому режимі – самопереливом або періодично за розробленими і 

узгодженими з контролюючими органами регламентам відведення стічних вод в 

регульованому режимі в період весняної повені за умовою забезпечення норм 

якості води в контрольному створі водного об'єкта, що приймає стічні води. 

Періодичне відведення забруднених стічних вод у водні об'єкти в 

регульованому режимі, в основному, здійснюється з найбільших за ємкісними 

характеристикам накопичувачів. До них, наприклад, відносяться накопичувачі: 

Рубіжанського ВО «Краситель»; Лисичанського содового заводу; ПАТ 

«Сумихімпром»; ДПЕК «Павлоградвугілля»; Яворівського ВО «Сірка», ПАО 

«ДПЕК» ДП «Волиньвугілля» та ряд інших підприємств. 
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Решта ємностей-накопичував служать для накопичення твердих фракцій 

(хвосто-, золо-, шламосховища, ставки-відстійники) або в якості акумулюючих 

резервуарів (відстійників) в системах оборотного водопостачання. 

Більшість накопичувачів побудовано і експлуатується в басейнах Дніпра 

(Дніпропетровська, Запорізька і Донецька області) та Сіверського Дінця 

(Луганська та Донецька області) [20]. 

 

1.1.2. Поточний стан довкілля в районі розміщення накопичувачів 

промислових стічних вод 

 

Надзвичайно важливим фактором, що істотно впливає на територіальну 

організацію соціально-економічного життя та ефективність виробництва, є 

екологічна ситуація. В останні десятиліття в Україні вона суттєво погіршилася. 

Одним із основних факторів, що вплинули на екологічну ситуацію, є розвиток 

промисловості із застосуванням застарілих технологій і пов'язана із цим надмірна 

урбанізація багатьох регіонів України. Висока концентрація промислового та 

сільськогосподарського виробництва, транспортної інфраструктури у поєднанні з 

високою щільністю населення створили надзвичайно високе техногенне та 

антропогенне навантаження на біосферу в регіоні розташування шахт- найвище в 

Україні та Європі. Сумарне техногенне навантаження на одиницю території 

регіону в 4 рази вище середнього на Україні. Слід відмітити, що в значній мірі 

забруднення гідросфери пов‘язане із забрудненнями, які потрапляють у 

поверхневі та підземні горизонти із стічними та шахтними водами [23]. 

Дослідженням стану довкілля в районі розміщення накопичувачів 

промислових стічних вод басейнів річок Дністер, Інгулець, Самара, Західний Буг 

та зв’язаних з цим екологічним проблемам  присвячений ряд робіт [8, 10, 21–38]. 

Гідрохімічний стан притоків нижнього Дніпра річок Орелі, Самари, 

Інгульця, які мають підвищену природну мінералізацію води, постійно 

погіршується під впливом скидань стічних вод з накопичувачів підприємств 

добувної промисловості [21, 22]. 
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В роботах [10, 23–37, 39–42] приведені проблеми відведення стічних вод з 

накопичувачів до річок, визначено якісний стан та рівень екологічної безпеки 

поверхневих водних об’єктів, що перебувають під впливом скиду забруднених 

стічних вод. Автором [41] встановлено залежність рівня екологічної небезпеки 

скиду забрудненої шахтної води в поверхневі водойми від комплексу 

гідрохімічних показників якості води. 

Авторами роботи [36] обґрунтовано залежність погіршення якості води 

р. Інгулець від скидання  надлишків зворотних вод зі ставка-накопичувача. 

Встановлено, що вміст в воді таких показників, як хлориди, сульфати, 

мінералізація перевищує чинні норми  якості води для поверхневих вод на ділянці 

від місця скидання надлишків зворотних вод до гирла річки. 

В роботах [27, 28, 30, 43] встановлено негативний вплив скидання стічних 

вод з накопичувача на екологічний стан водної артерії, що обумовлює суттєві 

екстернальні (зовнішні) негативні наслідки при господарському використанні 

річки. Антропогенний вплив на іонний склад води річок басейну р. Інгулець 

проявляється у різкому збільшенні концентрації хлоридів та сульфатів у місцях 

скидів промислових та комунально-побутових стоків [27]. 

Автором роботи [44] встановлено, що якість води в контрольних створах р. 

Інгулець, яка приймає шахтні води накопичувача не відповідає нормативам 

зрошувальної води, що веде до засолення та деградації сільськогосподарських 

земель, які зрошуються водами р. Інгулець.  

В ряді робіт [28, 34, 43] висвітлено, що забруднення річки стічними водами 

накопичувачів негативно впливає на екосистему річки, вразливо впливає на 

іхтіофауну та інших гідробіонтів. Це проявилося у трансформації функціональних 

груп, видового складу, зміні темпів лінійного та вагового росту гідробіонтів, 

функціональних змінах організмів безхребетних тварин і риб. 

Ряд робіт вітчизняних вчених [10, 39, 46, 47] присвячено вивченню 

особливостям зміни хімічного складу підземних вод на територіях, прилеглих до 

ставків – накопичувачів. Проаналізовані природні умови (фізико-географічні, 

кліматичні, геологічні та гідрогеологічні) досліджуваної території. Відмічено, що 
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підтоплення, зумовлене інфільтрацією з накопичувачів, супроводжується 

площадним забрудненням підземних водоносних горизонтів. [48]. 

Авторами [28, 33, 39] відмічено негативний вплив накопичувачів на стан 

земельних ресурсів районів їх розташування. Встановлено, що мінімальний або 

опосередкований вплив відчувають на собі рослинний покрив і ґрунтова біота 

[33]. 

В роботі [40] встановлено, що трубопроводи високомінералізованих 

шахтних вод, які прокладені на території шахтних полів, зазнають негативного 

фізичного та хімічного впливу внаслідок деформацій земної поверхні, агресивної 

дії води та відходів вуглевидобутку, що призводить до їхнього руйнування і, як 

наслідок, до протікання трубопроводів. 

Аналіз літературних джерел вказує на те, що якість поверхневих вод в 

районах розміщення накопичувачів промислових стічних вод не відповідає 

вимогам до водних об’єктів у пунктах господарсько-питного, культурно-

побутового водокористування та вимогам до зрошувальної води.  

Ставки-накопичувачі є значним джерелом негативного впливу практично на 

всі компоненти навколишнього природного середовища [2]. Найбільше 

безперервне вплив вони надають на поверхневі і підземні води, а також ґрунти.  

Таким чином, на основі аналізу публікацій [10, 23–47] можна виділити 

основні види впливів накопичувачів промислових стічних вод на довкілля зони їх 

розташування: 

– періодичне підтоплення прилеглих населених пунктів  під час 

проходження весняних повеней та дощових паводків; 

– порушення гідрологічного режиму; 

– забруднення атмосферного повітря; 

– забруднення ґрунтів, зміна умов проживання і пригнічення 

життєдіяльності ґрунтової біоти, порушення аерації, волого- та солепереніс 

ґрунтів, засолення ґрунтів, порушення гумусоутворення, зниження родючості 

ґрунтів; 
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– забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення токсичними 

елементами (кобальту, нікелю, молібдену, ванадію, барію, свинцю, стронцію), 

погіршення якості поверхневих і підземних вод, негативний вплив на біотичні 

компоненти, трансформації функціональних груп, видового складу, зміні темпів 

лінійного та вагового росту гідробіонтів, функціональних змінах організмів 

безхребетних тварин і риб; 

– зниження екологічної стійкості територій – зони впливів накопичувачів, 

опустелювання територій. 

Узагальнюючи вище сказане, можна зробити ствердження, що впливи 

накопичувачів промислових стічних вод можуть простежуватись на всі 

компоненти природно-техногенного комплексу. 

Якість поверхневих вод піддається впливу скидань з накопичувачів, які 

визначаються режимом скидань: 

- нерегульований самопливний режим здійснюється практично постійною 

витратою (самопереливом); 

- регульований режим здійснюється змінною витратою, випадково що 

змінюються в часі синхронно зі зміною вільної акумулюючої здатності водотоку. 

Вплив накопичувачів на якість води джерел водокористування проявляється 

у зміні природних показників якості води, що відбувається під впливом стічних 

вод з цих ємностей. 

Створення та експлуатація акумулюючої ємності, що має зв'язок з річкою 

вносить великі зміни в їх природний гідрологічний режим. В результаті 

регульованого впливу водосховища стік річки в нижньому б'єфі стає більш 

рівномірним протягом року.  Регулюючий вплив водойм позначається на значних 

за протягом ділянках річки нижче гребель і поширюється до її гирла. Умовно 

можна вважати, що протяжність нижніх б’єфів визначається межою відновлення 

природного гідрологічного режиму (головним чином, під впливом великих 

приток). 

Якість підземних вод піддається впливу фільтраційного потоку стічних вод 

з накопичувачів в переважній більшості випадків. Фільтраційні втрати з 
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накопичувачів всіх типів призводять до підняття рівня і погіршення якості 

підземних вод в районі розташування цих промислових басейнів. 

Відмінною і негативної особливістю підземних вод є прихованість процесу 

зміни їх гідрохімічного режиму. Забруднення підземних вод поширюється від 

накопичувача до водозабірних споруд, а також водоносним пластом до місць його 

розвантаження, впливаючи на якість води цих водних об'єктів. 

Для контролю за зазначеними процесами в зоні впливу накопичувачів 

необхідна організація спостережень за спеціальною мережі спостережних 

свердловин. 

Ступінь і масштаб забруднення підземних вод залежить від концентрації 

забруднюючих речовин у стічних водах, від пристрою, розмірів і конфігурації 

накопичувачів, що визначають фільтраційні втрати з них, а також від 

гідрогеологічних умов, які є визначальним фактором розвитку процесу 

забруднення підземних вод, формування області забруднення. 

Відсутність вільних площ, а також коштів на капітальні вкладення для 

будівництва нових накопичувачів, призвело до того, що на багатьох з діючих 

накопичувачів здійснюється понадпроектне заповнення. Як наслідок, така 

ситуація веде до: 

– до збільшення ризику виникнення аварійної ситуації та екстремального 

забруднення навколишнього середовища. 

– утворення надлишку стічних вод, який необхідно терміново скидати до 

водного об’єкту, що може призвести до екстремально високого  забруднення 

водного об'єкта 

Кількісно екстремально високе забруднення водного об'єкта вимірюється 

рівнем забруднення [17]. 

Аналіз літературних джерел щодо проблем забруднення поверхневих 

водних об’єктів внаслідок скидання стічних вод з накопичувачів показав, що 

дослідження науковців, як правило, базуються на результатах аналізу 

узагальнених багаторічних даних щодо гідрохімічного режиму та стану екосистем 

річки. Відсутні розробки з комплексної оцінки впливу діючих акумулюючих 
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ємностей стічних вод на поверхневі водні об’єкти, які враховують необхідну 

якість води для всіх водоспоживачів, які розміщені нижче місця скидання. 

Визначено, що існуючі методичні основи оцінки впливів діючих 

накопичувачів стічних вод на водні ресурси не мають єдиного комплексного 

підходу до вирішення проблеми оцінки впливів на навколишнє середовище, вони 

представлені у вигляді роз'єднаних блоків, а окремі фрагменти їх не доведені до 

логічного завершення і практичного використання. 

 

1.1.3 Показники екологічної небезпеки водойм-накопичувачів 

промислових стічних вод 

 

Критеріями гігієнічної безпеки накопичувачів стічних вод, які 

проектуються, функціонують або реконструюються раніше був СанПін 4015-85 

[49]. Санітарними нормами і правилами [49] визначається граничний вміст 

токсичних сполук в промислових відходах, які акумулюються в накопичувачах, з 

метою дотримання вимог щодо запобігання забруднення природного середовища 

на діючих накопичувачах і уточнення режиму їх експлуатації.  

Методика розрахунку граничного вмісту токсичних сполук в накопичувачах 

промислових стічних вод призначалась для міжвідомчого використання при 

проведенні проектних робіт на реконструкцію діючих або будівництво нових 

споруд - накопичувачів промислових відходів.  

Головним недоліком цього підходу є те, що методика призначена для 

накопичувачів, що мають зв'язок з водоймами, фонові концентрації 

забруднюючих речовин яких не перевищують гранично допустимих концентрації 

речовин воді водойм за водогосподарським призначенням. На сьогодні більшість 

річок під дією техногенного впливу є дуже забрудненими, а фонові концентрації 

забруднюючих речовин часто перевищують встановлені нормативи. 

На сьогодні дія СанПін 4015-85 призупинена, діючого нормативного 

документу на їх заміну не має. 
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В 2016 році з метою імплементації Директив ЄС та підвищення рівня 

безпеки хвостосховищ в рамках Проекту «Підвищення безпеки промислових 

хвостосховищ на прикладі українських хвостосховищ» [50] була розроблена 

«Методологія з підвищення безпеки хвостосховищ» [51], яка містить основні 

вимоги зазначених Керівних Принципів для хвостосховищ ЄЕК ООН. Ця 

методологія включає дві складові: 1. Метод оцінки «Індексу небезпеки/ризику 

хвостоховища», призначеного для швидкої попередньої оцінки індексу небезпеки 

хвостосховищ для їх великої кількості на національному або регіональному 

рівнях. 2. Контрольний список для хвостоховища, оснований на методі тестових 

питань для оцінки рівня безпеки хвостосховища.  

Індекс небезпеки/ризику хвостоховища включає такі параметри[51]: ємність 

хвостосховища; токсичність речовин в хвостах; якість управління об'єктом; 

природні ризики (геологічні, сейсмологічні та гідрологічні), властиві місцевості 

розташування об'єкта безпеку дамби. Ця методика спрямована на ризики 

виникнення аварійної ситуації, пов’язаної с експлуатацією хвостосховищ, з яких 

не скидаються промислові стічні води. 

Авторами [52, 53] запропоновані критеріальні основи класифікації 

накопичувачів за ступенем екологічної небезпеки, які базуються: а) на оцінці 

впливу їх на стан атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, виходячи 

із об’єму накопичувача, вмісту в ньому наявної кількості виробничих зворотних 

вод та концентрації в них забруднюючих речовин; б) на розрахунках гранично 

допустимого вмісту в них забруднюючих речовин. Цей підхід застосовується 

тільки до накопичувачів-регуляторів, які періодично можуть розвантажуватися 

шляхом скидання стічних вод у водні об'єкти. 

Більш детальне обґрунтування класу екологічної небезпеки накопичувача 

представлено в роботі [53]. 

В дисертаційному досліджені за методичним підходом [53] виконано 

класифікацію 10-ти накопичувачів, з яких періодично скидаються  стічні води з 

метою визначення найнебезпечніших об’єктів. В якості вихідної інформації для 

розрахунків використовувались данні отримані УКРНДІЕП в рамках науково-
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дослідної роботи [7], для накопичувача в б. Свистунова вихідною була інформація 

з регламенту [54].  

На території України налічується 37 накопичувачів, з яких періодично 

скидаються стічні води [7]. Повну вихідну інформацію необхідну для розрахунку 

вдалося зібрати тільки для 10-ти (Додаток В.1, табл. В.1.1). Стічні води цих 

накопичувачів належать до ІV класу небезпеки. 

Розрахунок індексу екологічної небезпеки накопичувача виконувався за 

формулою[53] (Додаток В.2): 

𝐼𝑛 =
𝐶𝑛𝑊ф

𝐺𝑚
                                                               (1.1) 

 де In – індекс екологічної небезпеки накопичувача;  

Сn – фактична концентрація забруднюючої речовини в накопичувачі;  

Wф – фактичний об’єм  зворотних вод у накопичувачі 

Gm – допустима маса забруднюючої речовини. 

Якщо Іn > 1, то накопичувач відноситься до небезпечних. В інших випадках 

накопичувач з точки зору екології небезпеки не представляє. 

Отримані результати розрахунків індексу екологічної небезпеки 

накопичувачів стічних вод приведено в табл. 1.3.  

Таблиця 1.3 – Результати визначення індексу екологічної небезпеки 

накопичувачів стічних вод 

Найменування 

накопичувача 

Об’єм 

накопичува

ча, млн. м3 

забруднююча 

речовина 

Фактична 

маса речовини 

в 

накопичувачі, 

кг 

Граничний 

вміст (маса) 

речовини в 

накопичувачі, 

кг 

Індекс 

екологічної 

небезпеки, In 

1 2 3 4 5 6 

ЗуГРЕС 10,58 

азот 

амонійний 
6348,00 5180,54 10,6 

нітрати 178802,00 1580385,95 10,6 

сульфати 22647322,33 2787365,30 22,8 
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1 2 3 4 5 6 

ПАТ 

«Сумихімпром» 
16,92 

нітрити 7614,00 61123,3 2,4 

нітрати 101520,00 50891152,6 2,4 

Накопичувач в 

балці Свидівок 
4,50 

сульфати 2398200,00 2,98494E+11 4200 

хлориди 10285800,00 79364368300 4200 

Накопичувач в 

балці 

Косьмінна 

5,30 
азот 

амонійний 
1590,00 140471,87 5,3 

Накопичувач в 

балці Таранова 
1,54 

азот 

амонійний 
770,00 4675,01 1,54 

Північний ГЗК 484,60 сульфати 780206000,00 329402349,1 483 

НКГЗК 18,00 сульфати 18558000,00 329390934,1 18 

КГЗК 125,00 сульфати 128875000,00 329339799,0 126 

Первомайське 

ДП «Хімпром» 
1,40 сульфати 1092,00 96726883,74 1,4 

Накопичувач 

в балці 

Свистунова 

12,00 

азот 

амонійний 
3600 363500177,9 12000 

сульфати 16440000 36350021814 12000 

хлориди 242400000 1,18694E+11 12000 

 

Результатами розрахунків ступеня екологічної небезпеки (табл. 1.3) 

встановлено, що для всіх досліджуваних накопичувачів In > 1, тобто ці 

накопичувачі відносяться до небезпечних. 

Найнебезпечнішими за величиною індексу екологічної небезпеки є  

накопичувачі високомінералізованих шахтних вод (ВМШВ): в балках Свидівок та 

Свистунова.  

 

1.2. Огляд існуючих заходів поводження з високомінералізованими 

шахтними водами та зменшення їх впливу на якість природних вод 

 

Підвищення солевмісту води поверхневих водних об’єктів, яке пов’язане зі 

скиданням високомінералізованих шахтних вод, є однією з важливіших 

екологічних проблем регіонів з розвиненою вуглевидобувною промисловістю. 

Методи поводження з шахтними водами обумовлюються їхніми фізико-

хімічними і технічними властивостями, а також кліматичними умовами вугільних 

родовищ [55].  

Закінчення таблиці 1.3 
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Шахтні води за вмістом солей, жорсткістю та лужністю можна поділити на 

три групи [56]: 

1) шахтні води з загальною концентрацією солей до 1,5–1,8 кг/м3, 

жорсткістю до 10–12 г-екв/м3 та лужністю до 8–12 г-екв/м3; 

2) шахтні води з загальною концентрацією солей до 3,0-3,5 кг/м3 та 

жорсткістю до 10–12 г-екв/м3; 

3) шахтні води з загальною концентрацією більше 3,5 кг/м3 та жорсткістю 

більше 12 г-екв/м3. 

Шахтні води першої групи можна розглядати в якості джерела отримання 

питної води. 

Шахтні води другої групи після очистки та кондиціювання можуть 

використовуватись для технічного водоспоживання промислових і комунальних 

підприємств. Як показує аналіз хімічного складу шахтних вод, а також вимог до 

якості води, яка використовується в системах водоспоживання підприємств, 

близько 80 % кар’єрних і шахтних вод цієї групи після очистки та кондиціювання 

можуть використовуватись для технічного водоспоживання промислових і 

комунальних підприємств та на власні  потреби  шахт замість води питної якості. 

Найбільшими споживачами кондиційованої шахтної води на промислових 

підприємствах можуть бути системи охолодження конденсаторів турбін ТЕЦ и 

ГРЕС, компресорів кисневих станцій, металургійних і інших агрегатів. Можливе 

також використання цього типу води для підпитки закритих систем опалення 

населених пунктів. 

Наявні розробки дозволяють замінити на шахтах питну воду 

кондиційованою шахтною в котельнях, компресорних станціях, вакуумних 

системах дегазації. Однак, високомінералізована шахтна вода має високий вміст 

хлоридів та сульфатів, що прискорює процеси корозії труб,  якими вона подається 

[55]. Як відомо, загальний солевміст води збільшує її електричну провідність та 

знижує опір корозії. Корозія може початися при вмісті в воді дуже малих 

концентрацій хлоридів і концентрації сульфатів менше 1 мг/л. 
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Шахтні води другої та третьої груп відносяться до мінералізованих та 

високомінералізованих шахтних вод, їх неможливо використовувати без очистки 

та переробки продуктів очистки [58]. 

 

1.2.1. Огляд заходів  очищення  високомінералізованих шахтних вод 

 

Сучасні методи знесолення води можна поділити на дві групи: методи зі 

зміною та методи без зміни агрегатного стану води. До першої групи методів 

відносять випарювання, дистиляцію, заморожування, газогідратний метод; до 

другого – іонообмін, електродіаліз, зворотній осмос, ультрафільтрацію та ін. 

Знесолення шахтних вод  методами термічного опріснення. 

Процес дистиляції (або термічного опріснення) є в даний час найбільш 

розробленим, тому він набув широкого поширення при опрісненні морських вод, 

а також стічних вод в ряді галузей промисловості[58]. Проведені дослідження 

показали, що за солевмістом шахтних вод більш 3кг/м3 і значній продуктивності 

(понад тис.м3 / добу) застосування дистиляційного методу є більш економічним, 

ніж використання іонного обміну або електродіалізу [59]. 

Авторами [60] встановлено, що дистиляційний метод є найбільш 

технологічно універсальним. Також обґрунтовано економічність застосування 

цього методу для знесолення високомінералізованих шахтних вод, але мінливість 

хімічного складу шахтних вод і їх висока жорсткість створюють додаткові 

труднощі опріснення шахтних вод методом дистиляції (їх необхідно спочатку 

очищати від солей жорсткості, тобто зм'якшувати). 

В роботі [61] запропонована геліо-опріснювальна установка, застосування 

якої дозволяє з мінімальними енерговитратами очистити мінералізовані шахтні 

води України в теплі періоди року. 

Демінералізація шахтних вод методом виморожування. Серед методів 

опріснення солоної води виморожуванням найбільш поширені методи 

демінералізації з теплообміном через охолоджувальну стінку, заморожуванням 

води в вакуумі і пряме заморожування солоної води холодоагентом [62–65]. 
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Авторами [64] встановлено, що фізичні принципи, реалізовані у процесі 

демінералізації солоної води виморожуванням, зумовлюють ряд його переваг. 

Зокрема, кількість тепла, необхідна для отримання 1 кг чистої води 

виморожуванням в 7 разів менше, ніж при випарюванні або дистиляції.  

На думку авторів [64], основними стримуючими факторами впровадження 

способів демінералізації солоних вод виморожуванням є технічна складність і 

висока вартість відповідних холодильних систем, заснованих на застосуванні 

великих компресорних установок, і використання екологічно небезпечних агентів 

фреонів). 

Як і будь-який метод опріснення, виморожування супроводжується 

утворенням потенційно небезпечних для навколишнього середовища розсолів 

[66]. 

В роботі [67] автори відзначають, що впровадження методів виморожування 

та використання слабо-мінералізованих шахтних вод поряд з високим рівнем 

доходів та зниженням соціально-економічних наслідків мають відносно незначні 

витрати та низький термін самоокупності заходів. 

Мембранні методи очистки шахтних вод. Мембранна дистиляція є одним з 

термомембранних процесів, перебіг якого відбувається під дією градієнта 

температури. При його здійсненні два (або принаймні один) розчини розділені 

мікропористою гідрофобною мембраною і перебувають за різних температуру. 

Авторами [58] відмічено можливість застосування мембранних методів 

очистки для ВМШВ. 

В роботах [65, 68] відмічено, що мембранна дистиляція є неізотермічним 

процесом мембранного розділення і все ще потребує значних наукових та 

технологічних досліджень для широкої промислової реалізації. 

Метод електродіалізної очистки шахтних вод. Електродіаліз – процес 

проходження іонів розчиненої речовини через мембрану під дією електричного 

поля.  

В роботі[69] встановлено, що поширенню електродіалізу сприяє факт 

отримання сполуки високого ступеня чистоти. Проведеними дослідженнями [69] 
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доведено, що застосування інтенсивної турбулізації потоку води дозволило 

значно розширити межі економічного використання електродіалізної технології 

знесолення до отримання залишкового солевмісту у воді 20–50 г/м3 

(енерговитрати складають 1,5 кВт-год/м3) [69].  

Авторами [70]  встановлено, що електродіаліз як метод опріснення солоних 

вод отримав промислове значення лише після освоєння виробництва селективних 

іонообмінних мембран з іонітних смол. Отримання селективних іонопроникних 

(іонообмінних) мембран визначило можливість застосування багатокамерних 

електродіалізаторів з багатьма парами катіоно- та аніоноактивних мембран. 

Авторами робіт [69, 71] визначені істотні недоліки методу електродіалізу 

для очистки ВМШВ, до яких відносяться незначна інтенсивність процесу 

очищення та великі енергозатрати. Крім того, для реалізації електродіалізу 

необхідно витримувати специфічні вимоги до води, яка подається на очищення. 

Вони обумовлені тим, що багато речовин, для яких іонообмінні мембрани 

непроникні, осаджуються в камерах апарату, збільшуючи їх електричний та 

гідродинамічний опір.  

Очистка шахтних вод за методом зворотного осмосу. Зворотний осмос, як 

і електродіаліз, відноситься до мембранних методів очистки стічних вод. В 

районах з нестачею питної води мембранні технології досить широко 

використовуються для опріснення високомінералізованих та морських вод [72, 

73]. 

Зворотний осмос — технологія очищення води, яка використовує 

напівпроникні мембрани. Технологія напівпроникних мембран — це не зовсім 

метод фільтрації. У зворотному осмосі прикладений тиск використовується для 

подолання осмотичного тиску, властивостей, що зумовлено хімічним потенціалом 

(термодинамічний параметр). Цей метод здатен видалити багато типів молекул і 

іонів з розчинів, тож використовується як в промислових процесах, так і для 

виробництва питної води.  

Застосування методу зворотного осмосу забезпечує одночасне очищення 

води від органічних, неорганічних і бактеріальних забруднень. Даний метод є 
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енергозберігаючим, екологічним і економічно вигідним [69]. Науковцями[72, 73] 

встановлено, що зворотний осмос дозволяє видаляти сульфати з ефективністю до 

94 %. 

В роботі [74] було показано, що ступінь очищення високомінералізованих 

стічних вод за допомогою зворотного осмосу не достатня для досягнення норм 

ГДК. 

Авторами [69] зазначено, що у випадку застосування зворотноосмотичного 

очищення утворюються великі об‘єми концентратів із високим ступенем 

мінералізації. Як правило, такі води характеризуються підвищеним вмістом іонів 

жорсткості та сульфатів.  

Нанофільтрація. Для знесолення мінералізованих шахтних вод доцільно 

використовувати нанофільтраційні технології. Проявляючи високу економічність 

і ефективність, цей метод дозволяє не тільки знесолити мінералізовані води, але й 

їх очистити їх від більшості видів забруднень, у тому числі і радіоактивних [69]. 

Нанофільтрація – баромембранний процес дуже близький до процесу 

зворотного осмосу за механізмом поділу, схемою організації, типами мембран і 

застосовується обладнання. 

Процес нанофільтрації може використовуватися тільки в тангенціальному 

режимі фільтрування, тобто при наявності потоку рідини, що рухається уздовж 

мембранної поверхні і змиває відокремлюються забруднення. 

Авторами [75] визначено особливості нанофільтраційного опріснення води, 

які полягають у тому, що в даному випадку з води видаляються, в основному, 

двозарядні іони – сульфати і катіони жорсткості. Селективність мембрани за 

хлоридами для мембран даного типу є досить низькою. 

В процесі нанофільтрації ефективно затримуються сульфати, хлориди та 

іони жорсткості [76]. Ефективність вилучення іонів жорсткості та сульфатів 

підвищується при підвищенні рН, а селективність нанофільтраційної мембрани 

підвищується із збільшенням концентрації сульфатів [69]. 

Автори роботи [77] запропонували комбіновану систему нанофільтрації та 

мембранної кристалізації для очистки вод, яка дозволяє ефективно видалити 
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сульфати та вилучити їх у вигляді продукту, придатного для подальшого 

використання. 

Іонно-обмінні методи знесолення шахтних вод. 

Останнім часом для очистки води від різноманітних іонів використовують 

іонообмінний метод [58, 78–82].  

В роботах [78, 79] встановлено доцільність застосування іонного обміну, яка 

визначається складом мінералізованих вод і оптимальними умовами проведення 

процесів сорбції іонів, десорбції і переробки сорбатів. Для вилучення мінеральних 

солей в іонообмінних процесах на першій стадії застосовують катіоніти в кислій 

формі для видалення катіонів, після чого на наступному етапі відбувається 

сорбція хлоридів і сульфатів на аніоніті в ОН– формі. Зазвичай, кислі розчини, що 

утворюються після катіонообмінних фільтрів, нейтралізують на аніоніті, що 

знаходиться в ОН– формі. 

При використанні іонного обміну можна ефективно видаляти сульфат-іони 

із шахтних стічних вод [80, 82]. Для цього можна використовувати аніонообмінні 

смоли Lewatit K6362 або Dowex Marathon. Максимальна ефективність видалення 

сульфатів спостерігається при дозі іонообмінної смоли 1000 мг/100 см3 розчину. 

Процес  іонного обміну залежить від швидкості потоку, висоти шару іоніту та 

початкової концентрації іонів [81]. 

Після вичерпання обмінної ємності іоніту, він підлягає регенерації. Після 

регенерації зазвичай утворюються великі об’єми концентрованих розчинів, які 

необхідно піддавати належній переробці. [79]. 

Знесолення шахтних вод різними методами вимагає значної кількості 

електроенергії та виникає проблема утилізації великої кількості солей [62, 65]. 

Методи пом'якшення та декарбонізація шахтних вод 

Як відомо, стічні води шахтних підприємств досить жорсткі та показник 

жорсткості може досягати 50 мг-екв/дм3. Для пом’якшення води найбільш часто 

застосовують такі методи: термічний, реагентний, іонний обмін, комбіновані [79]. 
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Термічне пом'якшення води базується на розпаді гідрокарбонатів кальцію та 

магнію при нагріванні води з утворенням важкорозчинних речовин СаСО3 та 

Mg(ОН)2. 

Хімічне пом'якшення води базується на введені в неї реагентів, що 

збагачують її СО3
2–

 та ОН–, у результаті чого утворюються важкорозчинні 

речовини СаСО3 та Mg(ОН)2: вода обробляється гідроксидом кальцію (вапном) та 

карбонатом натрію (кальцинованою содою) при температурі 80—90°С, а також 

гідроксидом натрію або розчином фосфатів. 

Автори робіт [83–87] для реагентного пом’якшення води пропонують 

використовувати вапно, луги, соду, алюмінат натрію фосфат натрію, фторид 

натрію та гідроксоалюмінат натрію. При цьому лужні відходи травлення 

алюмінію використовували для доведення рН води до заданих значень [81]. 

Недоліком використання алюмінату натрію є великі значення залишкової 

лужності води. Крім того, для вирівнювання рН розчинів їх необхідно обробляти 

вуглекислотою [87]. 

Автором встановлено, що при використанні гідроксоалюмінату натрію та 

флокулянту Magnoflok-1011 ефективність пом’якшення води досягає 96 % та 45 % 

відповідно [79]. 

Науковцями [78] доведено, що істотного підвищення ефективності процесу 

пом’якшення (до 94 %) можна досягти, використовуючи спільно з вапном або 

лугом алюмініймісткі коагулянти РИКС-А1, РИКС-А2.  

Використання методів біологічної очистки для очистки шахтних вод 

В багатьох країнах світу для очистки шахтних вод перед скидом в 

гідрографічну мережу інтенсивно використовують фітотехнології[88–93, 97, 98] 

Використання фітотехнологій характеризується високою ефективністю очистки 

вод при низьких витратах, простоті будівництва і надійності експлуатації [89–

106]. 

Запропонована авторами [100] комплексна біоінженерна система дозволяє 

досягти якісного очищення поверхневого та придонного шару води та покращить 

саморегулюючої здатність річки в місці скидання шахтних вод.  
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Доведена ефективність очистки стічних вод за допомогою очерету 

звичайного та рогозу широколистого від завислих речовин, ХСК, БСК5, 

загального фосфору, азоту амонійного, азоту загального, нітритів, нітратів, 

фосфатів, патогенних мікроорганізмів [102].  

В роботі [103] встановлено, що рдесник пронизанолистий має дуже високу 

поглинальну здатність щодо важких металів (залізо, марганець, цинк, мідь, 

свинець, нікель, кобальт, кадмій). 

При експериментальному культивуванні куширу темно-зеленого в стічних 

промислових водах відмічено зниження вмісту ряду забруднюючих речовин таких 

як, сульфати, нітрати, нітрити, фосфати, залізо, мідь, марганець, цинк [104]. 

В той же час ефективність фітотехнологій щодо зменшення кількості 

хлоридів і сульфатів у високомінералізованих стічних водах є недоведеною. 

 

1.2.2. Зниження мінералізації шахтних вод шляхом розбавлення 

природними водами 

 

Ряд наукових робіт присвячено зниженню мінералізації шахтних вод 

шляхом розбавлення їх прісною водою [38, 42, 106–110]. Часто до накопичувачів 

надходять шахтні води разом з дренажними, при цьому мінералізація в 

акумульованих зворотних водах залишається дуже високою і може становити 

38 000–41 000 мг/дм3. Тому виникає необхідність розбавлення шахтних вод 

прісною водою. 

Вважається, що в ставках-накопичувачах, де акумулюються шахтні води, 

відбувається освітлення і розбавлення їх дощовими стоками [105]. Але шахтні і 

дощові води в ставку-накопичувачі не змішуються, оскільки вони мають різні 

щільності, за цієї обставини розбавлення шахтних вод шляхом надходження 

дощових стоків до накопичувача не відбувається, та зниження мінералізації 

шахтних вод не відбувається [38, 42]. 

Запропоновано розбавлення високомінералізованих вод прісною водою 

таким способом: прісна вода подається до ємності-водоймища, розділеного 
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перегородками-лабіринтами, з солоною водою [107]. Будівництво ємності-

водоймища з перегородками-лабіринтами потребує вільних площ та великих 

матеріальних витрат, людських ресурсів і транспортних засобів. Тому такий 

спосіб неефективний та неекономічний. 

Більш ефективний спосіб зниження мінералізації шахтних вод шляхом 

розбавлення з прісною водою пропонують автори [42]. Пропонується здійснювати 

зниження мінералізації шахтних вод способом [38], який включає акумуляцію, 

освітлення і розбавлення їх прісною водою у водоймищі. Розбавлення шахтних 

вод прісною водою здійснюють в колодязі, який розміщений на шляху водоводу, 

за яким здійснюється скидання шахтної води до річки. Як зазначено в роботі [42] 

ступінь зниження мінералізації шахтних вод при змішуванні залежить від витрати 

останніх. Даний спосіб не є універсальним, оскільки більшість накопичувачів 

шахтних вод на території переповнені та відсутні вільні площі для побудови 

нових. 

Спосіб змішування шахтної та прісної води реалізується наступним 

чином[106]. Шахтну і прісну воду подають у колодязь трубопроводами шахтної 

та прісної води, які мають у нижніх частинах отвори. Через отвори трубопроводів 

шахтна і прісна вода витікає з труб зустрічно спрямованими напірними 

струменями, які змішують воду в придонній частині колодязя. Процес 

розбавлення шахтних вод прісною водою шляхом змішування їх напірними 

струменями  посилюється завдяки утворенню ними турбулентності в обмеженому 

просторі придонної частини колодязя. Розбавлену воду випускають з колодязя 

трубопроводом розбавленої води, який обладнано із зворотним ухилом від 

колодязя у його верхній частині. 

Запропонований спосіб реалізується без енергетичних витрат, що дозволяє 

знизити собівартість отриманої води з нижчою мінералізацією. Запропонований 

метод дозволяє отримати воду, яку використовують в технологічних процесах 

видобутку та збагачення залізних руд і вугілля, для зрошення проммайданчиків 

шахт і кар'єрів, а також поповнення місцевих водоймищ і річок. 
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1.2.2.1. Існуючі розробки щодо відведення шахтних вод до Чорного або 

Азовського морів 

 

В роботі [108] запропоновано альтернативу скиданню 

високомінералізованих шахтних вод Кривбасу у р. Інгулець, яка передбачає 

спрямувати весь обсяг шахтних вод, що відкачується в Кривбасі, в існуючий 

ставок-накопичувач з організацією відкачки з нього постійного потоку шахтних 

вод в південному напрямку для відведення їх в Чорне море. 

Це вирішило би проблему підвищеної мінералізації води в р. Інгулець, якою 

користуються три області: Дніпропетровська, Миколаївська і Херсонська.  

Зважаючи на застарілу і значно зношену систему транспортування 

(перекачки) шахтних вод, яка потребує модернізації та реконструкції, а також 

враховуючи наявні проблеми з використанням шахтних вод в зворотному 

водопостачанні з виникненням періодичної потреби у скиданні надлишку 

зворотних вод в р. Саксагань, було розглянуто перенаправлення всього обсягу 

шахтних вод до ставка-накопичувача з наступним їх відведенням до Чорного 

моря. При цьому прогнозний річний обсяг відведення та скиду надлишкових 

шахтних вод складатиме 15,0–16,0 млн.м3 (0,45–0,50 м3/с).  

Місцем скиду високомінералізованих шахтних вод може бути точка, 

розташована між населеними пунктами Очаків та Куцуруб. Такий варіант вибору 

місця скиду оптимальний з точки зору довжини траси. Фактично біля Очакова 

закінчується Дніпро-Бузький лиман та починається акваторія Чорного моря.  

Можливою проблемою для реалізації цього варіанту може бути низька 

розбавляюча здатність морської води, що створить у місці скиду досить велику 

зону підвищеної мінералізації. Як наслідок, це може негативно вплинути на водну 

фауну та флору даної ділянки моря, враховуючи, що солоність води Чорного моря 

становить близько 17 кг/м3, а шахтних вод Кривбаса – близько 40 кг/м3.  

Альтернативна точка скиду може бути розташована у Дніпро-Бузькому 

лимані. Скид розташований на межі впадіння річок Дніпро та Південний Буг у 

Чорне море. Даний варіант теж можна віднести до варіанту скиду в Чорне море 
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оскільки в даному лимані постійно присутній вплив моря. Так, при вітрах 

північно-східного та східного напрямків морська вода перемішана з водою річок 

періодично доходить руслом річки Південний Буг до м. Миколаїв, а руслом 

Дніпра – до Херсона. У даного варіанту є деякі переваги. Першою перевагою є 

значно вища здатність води у лимані для розбавлення, зважаючи на постійний 

притік Південного Бугу та Дніпра. Іншою перевагою є постійні зміни солоності 

води у лимані, пов’язані з нагонами морської води. Завдяки цим умовам місцеві 

гідробіонти пристосовані до постійних змін навколишнього середовища, а саме – 

солоності води.  

Основним екологічним ризиком при скиданні шахтних вод до Дніпро-

Бузького лиману може стати неприпустиме підвищення мінералізації вод лиману, 

у першу чергу біля точки скидання, що може негативно вплинути на місцеву 

водну екосистему.  

Науковцями [45, 109, 110], встановлено, скидання шахтних до Чорного або 

Азовського морів вимагає детального дослідження екологічних наслідків для 

акваторії. Для дослідження взаємодії скидів з морською водою потрібно створити 

математичні моделі, які б врахували гідродинаміку водойми в районі скидання, 

подачу і дифузію забруднень, забезпечували можливість комп'ютерного 

прогнозування органолептичних, гідрохімічних і мікробіологічних параметрів 

водойми в конкретних створах в залежності від обсягів і складу шахтних [40]. 

 

1.2.2.2. Регулювання відведення акумульованих шахтних вод з 

накопичувачів до річкових басейнів 

 

Водні відносини в Україні регулюються Водним кодексом (ВКУ) [16], 

Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" [111], 

Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами [17] та 

іншими актами законодавства. 

При проектуванні та експлуатації господарських та інших об'єктів, 

діяльність яких може шкідливо впливати на навколишнє природне середовище, 



54 

розробляються і здійснюються заходи щодо запобігання шкідливих екологічних 

наслідків. 

Найчастіше до накопичувачів відводяться шахтні води з високим вмістом 

забруднюючих речовин з метою попередження забруднення ґрунтів, поверхневих 

і підземних водних об’єктів. В зв’язку з цим накопичувачі з одного боку 

розглядаються як складова водоохоронних заходів, а з іншого – як об’єкти 

підвищеної екологічної небезпеки [5]. 

Здійснення скидання стічних вод з накопичувачів, в першу чергу, 

спрямоване на недопущення виникнення низки надзвичайних ситуацій (аварій) і 

техногенних катастроф на потенційно небезпечних об'єктах та надає єдиної 

реальної можливості здійснювати експлуатацію цих об’єктів на безпечній межі, 

тобто у такому стані коли відсутній неприпустимий ризик пов'язаний із 

заподіянням непередбаченої шкоди для життя і здоров’я людини, матеріальних 

об’єктів, навколишнього середовища, у стані захищеності населення та об’єктів 

довкілля від небезпеки. 

Ємність ставка-накопичувача за існуючих інженерно-геологічних умов не 

дає змоги приймати та акумулювати весь річний обсяг зворотних шахтних вод, 

що призводить до його переповнення, аварійного стану підпірних споруд та 

постійної загрози забруднення поверхневого водного об’єкту [32]. 

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами [17] 

спрямовані на попередження та усунення забруднення поверхневих водних 

об’єктів зворотними водами, відтворення водних ресурсів і забезпечення 

безпечних умов водокористування. Правила обов’язкові для виконання всіма 

водокористувачами, діяльність яких щодо скидання зворотних вод у водні об’єкти 

впливає або може вплинути на стан поверхневих вод.  

Згідно ст. 74 ВКУ [16] регульоване відведення стічних вод з водойм-

накопичувачів у природні водні об’єкти здійснюється за розробленими та 

узгодженими з контролюючими органами регламентами скидання. 

Відповідно до [17] при розробці регламентів скидання з накопичувачів 

використовується стандартний підхід до скидів стічних вод, який ґрунтується на 
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визначенні нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих 

речовин.  

ГДС розраховують відповідно до статті 38 ВКУ [16], пункту 13 Порядку 

розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин 

у водні об’єкти [112] та за Методичними рекомендаціями з розроблення 

нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні 

об’єкти із зворотними водами [113]. 

Ці методичні рекомендації враховують пропозиції спеціалістів УКРНДІЕП 

[114] щодо розрахунку ГДС та вимоги непогіршення існуючої категорії якості 

води в контрольному створі. А саме, у випадках, коли фонова якість водного 

об’єкта за будь-яким показником 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 [113]. 

Автори [114–117] пропонують проводити перевірку та коригування ГДС 

речовин за умови непогіршення існуючої категорії якості води в контрольному 

створі відповідно з урахуванням категорій якості поверхневих вод [115]. 

Ряд робіт вчених [21, 38, 42, 108, 118–120] присвячено питанням 

удосконалення та оптимізації режиму скидання стічних вод з накопичувачів. 

Автором роботи [21] запропоновано варіант оптимального управління 

скиданням мінералізованих шахтних вод шляхом синхронізації масовідведення 

сумішей до водотоку та його асимілюючої здатності. 

В роботах [21, 108, 118, 119] запропоновані алгоритми розрахунку режимів 

скидання зворотних вод з накопичувачів забруднених вод, які враховують 

декілька етапів скидання протягом руку та забезпечує необхідний розподіл витрат 

зворотної води за місяцями року. Він додатково враховує вимоги річної 

періодичності об‘єму води в накопичувачі, непереповнення накопичувача та 

незниження рівня води нижче рівня мертвого об’єму.  

Розроблений метод розрахунку та оптимізації режиму періодичного 

скидання зворотної води з накопичувача забруднених промислових вод у річку 
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[120] дозволяє мінімізувати його негативний вплив на якість води в контрольному 

створі при умові невисоких концентрацій забруднюючих речовин в зворотних 

водах.  

Автор [120] пропонує мінімізувати негативний вплив скидання зворотних 

вод з накопичувача за двоетапним режимом  з урахуванням необхідності 

забезпечення безпечної експлуатації накопичувача та максимально можливої 

витрати води на розбавлення з урахуванням всіх факторів, які обмежують 

збільшення витрати води.  

Автором [38] запропоновано регульоване скидання шахтних вод, 

розбавлених дощовими водами, з застосуванням комплексу інженерних 

споруджень. 

Аналіз літературних джерел показав, що залишається не вирішене питання 

щодо режиму скидання ВМШВ з накопичувачів до річок та непогіршення 

існуючої категорії якості води в контрольному створі та в створах, розташованих 

нижче за течією. Відсутні розробки з комплексної оцінки впливу діючих 

акумулюючих ємностей стічних вод на поверхневі водні масиви.  

Тому головний напрямок досліджень щодо підвищення екологічної безпеки 

скидання стічних вод з накопичувачів – розроблення режиму скидання, який 

ґрунтується на комплексній оцінці стану водних об’єктів, та після реалізації якого 

якість води річки на ділянці від місця скиду до гирла задовольнить всіх 

водокористувачів. 

 

1.3. Аналіз розробок та невирішених питань в області комплексної 

оцінки впливу скидання високомінералізованих шахтних вод з водойм-

накопичувачів на водне середовище 

 

На практиці часто зустрічаються випадки, коли якість води річки в 

фоновому створі не відповідає чинним нормативам, а стічні води, які 

акумулюються в накопичувачах з надто високими концентраціями забруднюючих 

речовин, які перевищують ГДК в 100 і більше раз. 
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Здійснення скидання надлишків висококонцентрованих зворотних вод 

спрямоване на недопущення виникнення низки надзвичайних ситуацій (аварій) і 

техногенних катастроф на потенційно небезпечних об'єктах та надає єдиної 

реальної можливості здійснювати експлуатацію цих об'єктів на безпечній межі, 

тобто у такому стані коли відсутній неприпустимий ризик пов’язаний із 

заподіянням непередбаченої шкоди для життя і здоров’я людини, матеріальних 

об'єктів, навколишнього середовища, у стані захищеності населення та об'єктів 

довкілля від небезпеки [114]. 

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

[14], водойми-накопичувачі за ознакою «господарська діяльність, що призводить 

до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти» мають значний вплив на 

довкілля і тому підлягають оцінці впливу на довкілля. 

Відповідно до ВКУ [16] оцінка якості вод здійснюється на основі 

нормативів екологічної безпеки водокористування та екологічних нормативів 

якості водних об’єктів. 

В 2018 р. з метою забезпечення процесу підготовки та здійснення 

державного моніторингу вод та, з урахуванням його результатів, розроблення 

планів управління річковим басейном у відповідності до пункту 2 частини другої 

статті 132 Водного кодексу України, пункту 6 постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 травня 2017 р. №336 в рамках реалізації Проекту технічної 

допомоги ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства Європейського 

союзу (ЄС) у сфері навколишнього середовища» розроблено і ухвалено 

«Методичні рекомендації щодо визначення основних антропогенних навантажень 

та їхніх впливів на стан поверхневих вод» [121]. 

Відповідно до [121] оцінка впливів на стан масивів поверхневих вод 

здійснюється за кількісною інформацією, яка описує стан масивів поверхневих 

вод та / або антропогенних навантажень, що діють на нього. Використання даних 

моніторингу стану масивів поверхневих вод обов’язкове для уточнення 

результатів оцінки антропогенних навантажень та їхніх впливів. 



58 

Міжвідомчий нормативний документ «Методика екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями» [126] є одним з найґрунтовніших 

підходів до комплексного оцінювання якості води та набув широкого 

застосування [28, 31, 36, 126–130]. Методичною основою [126] є порівняння 

гідрохімічних показників якісного стану поверхневих водойм з нормами гранично 

допустимої концентрації (ГДК) для цих речовин з урахуванням категорії 

водокористування водного об’єкта.  

Найбільш поширеним методом виконання екологічної оцінки якості води за 

відповідними категоріями (за компонентами сольового складу, трофо-

сапробіологічних (еколого-санітарних), специфічних речовин токсичної дії) є 

проведення досліджень на рівні синтезу та аналізу осереднених багаторічних 

сезонних  та середньобагаторічних гідрохімічних показників [28]. 

Інший відомий поширений підхід до проведення комплексної оцінки якості 

води базується на визначенні інтегральних, сумарних та індивідуальних 

показників. До інтегральних показників, які найчастіше використовують для 

оцінки якості природних вод, належать [24, 29, 30, 40, 41, 100, 131–135]: 

– індекс забруднення води (ІЗВ); 

– комплексний індекс забруднення води (КІЗ) 

– індекс сапробності води (S); 

– індекси якості води (І1, І2, І3, Іn); 

– індекс хімічної якості води. 

– біологічні індекси (індекс загального та інформаційного різноманіття 

Шеннона, індекс видового різноманіття Менхініка, індекс концентрації Сімпсона, 

індекс фауністичної, схожості Жакара, індекс схожості кількісної структури 

Шоригіна, індекс біоценологічної схожості Вайнштейна.)  

Зважаючи на прагнення України стати членом ЄС у правовому полідержави 

відбуваються зміни, спрямовані на реорганізацію структури управління і перехід 

до інтегрованого управління річковими басейнами.  

Протягом останніх 25 років Україна зробила значні організаційні роботи з 

реалізації завдань щодо наближення екологічного законодавства України до 
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законодавства ЄС, та гармонізації державної екологічної політики [122–124]. 

Першим екологічним стандартом якості поверхневих вод ЄС, до якого 

необхідно наближатись, є Водна Рамкова Директива [125]. 

Відповідно до положень [125] запропоновано використання біоіндикаційних 

методів при комплексній оцінці екологічного стану природних водних об’єктів. 

Тому, в останні роки почали широко використовувати біотестування як метод 

інтегральної оцінки поведінки складних біосистем при комплексній дії фізичних, 

фізико-хімічних, хімічних та інших чинників техногенезу [18, 29, 40, 131–139]. 

Автори [140] стверджують, що комплексне і багатокомпонентне 

забруднення поверхневих вод не може бути оцінене за сумою окремих санітарно-

гігієнічних показників таких як гранично допустимі скиди (ГДС), ГДК, тимчасове 

навантаження і т. ін.  В ряді робіт [28, 31,130] для оцінки якості води р. Інгулець, 

в басейні якої розташовані ставки-накопичувачів ВМШВ, авторами використано 

методику оцінки якості поверхневих за відповідними категоріями.  

Автором [31] встановлено, що екологічна оцінка якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями потребує удосконалення, оскільки не враховує 

пріоритетність виявлених забруднювачів, характерних для районів з розвиненою 

гірничорудною промисловістю.  

Механізм комплексної оцінки впливу скидання шахтних вод, в тому числі і 

ВМШВ, на якість природних водойм детально розглянуто в роботах [23, 24, 29, 

30, 40, 41] на прикладі річок Саксагань, Інгулець, Західний Буг. 

На думку авторів [141] не вирішеним, є питання однозначного трактування 

результатів інтегральної оцінки якості вододжерел за різними методиками. 

Встановлено, що обробка одних і тих же аналітичних даних щодо складу води 

річки за різними методиками інтегральної оцінки її якості дає повністю 

протилежні результати. 

Аналіз робіт [24, 30, 41], показав що, розрахунки індексу ІЗВ, 

модифікованого ІЗВ та КІЗ проводять тільки за шістьма показниками або 10 

показниками [131, 132], до складу яких не входять характерні показники для 

високомінералізованих шахтних вод хлориди, сульфати, мінералізація. 
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Авторами [30] визначено, що суттєвим недоліком методу інтегральної 

оцінки є вагома залежність оцінки якості води від способу ранжування 

показників. Також за результатами цього методу наявні розбіжності ступеня 

забруднення за досліджуваний  період.  

Аналіз наукового дослідження рівня екологічної небезпеки скидання 

шахтних вод, представленого в роботі [24], показав, що підхід базується на 

використані  середньорічних значень показників якості води. При цьому автором 

не враховуються періоди скидання або не скидання шахтних вод, а використання 

однорічних даних гідрохімічних спостережень вказують на низьку достовірність 

отриманих результатів. 

Авторами [29, 40] проведено комплексну оцінку екологічного стану 

р. Інгулець та Західний Буг, які приймають ВМШВ, за допомогою 

біоіндикаційних методів.  

Аналіз робіт [29, 40] показав, що комплексна оцінка виконувалась на основі 

узагальнених, усереднених результатів гідробіологічних досліджень, не 

встановлено зв'язок погіршення стану екосистеми річки зі скиданням  ВМШВ. 

На думку автора [18] при організації екологічного аудиту промислових 

хвостосховищ в число пріоритетних забруднювачів поверхневих вод, необхідно 

включити, насамперед, ті з них, за якими систематично перевищуються ГДК, що 

встановлені чинними нормативами і правилами. 

Автором [18] розроблено методологію проведення екологічного експрес-

аудиту для комплексного оцінювання впливу потенційно небезпечних об’єктів з 

наявністю хвостосховищ на екологічну безпеку навколишнього середовища, яка 

відрізняється від інших послідовним використанням спеціальних опитувальних 

анкет. Вона дозволяє оптимізувати процес оцінювання стану екологічно 

небезпечних об’єктів шляхом систематизації критеріїв перевірки за усіма 

суттєвими екологічними аспектами і підвищити її достовірність та ефективність. 

В роботі [142] обґрунтована можливість застосування матриць Леопольда та 

логістичної функції Харрінгтона для комплексної оцінки екологічної небезпеки 

шламосховища на різних етапах їх життєвого циклу за бальною оцінкою. Це 
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дозволяє підприємству оперативно виявляти критичні з екологічної точки зору 

технологічні процеси та своєчасно впроваджувати відповідні природоохоронні 

заходи. 

Аналіз розглянутих робіт [18] показав, що вони дозволяють визначити певні 

проблеми формування та експлуатації техногенних масивів, але не вирішують 

проблему комплексної оцінки екологічних наслідків скидання ВМШВ з 

накопичувачів. 

Скидання промислових стічних вод відноситься до точкових джерел 

забруднення. Відомо, у 1993 р. Всесвітньою організацією здоров’я було 

підготовлено посібник з методики прискореної інвентаризації джерел 

забруднення і моделі оцінки впливу скидань/викидів забруднюючих речовин на 

навколишнє середовище і їхньому використанню при виробленні стратегії 

природокористування [143]. 

В Україні з врахуванням [143] для басейну р. Дніпро в 2004 р. була 

розроблена методика  ідентифікації, оцінки і пріоритезації джерел забруднення 

водних об'єктів з урахуванням особливостей регіону [144, 145].  

Дослідженням оцінки впливу точкових джерел забруднення на стан 

морського середовища Азовського та Чорного морів присвячено ряд робіт [146–

148]. 

Авторами [148] проведена комплексна оцінка впливу точкових джерел 

забруднення на якість води Азовського моря та встановлені найбільш небезпечні 

підприємства-забруднювачі. 

Сучасні методи численні та різноманітні. Це обумовлено завданнями 

оцінки, кількістю та якістю вихідної інформації, способами узагальнення 

аналітичного матеріалу та цілою низкою інших чинників [24]. 

Аналіз вищеописаних підходів вказує на те, що всі вони є не прямими 

методами визначення впливу скидання стічних вод на якість води водного 

об’єкту. 
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Автором [7] запропоновано та виконано оцінку впливу скидання стічних 

вод з накопичувача ДП «Хімпром» до р. Орель з використанням критеріїв прямих 

методів описової статистики Фішера та Стьюдента. 

Аналіз підходів до комплексної оцінки впливу скидання ВМШВ зі ставків-

накопичувачів на якість водних об’єктів виявив, що питання використання 

прямих методів визначення та оцінки впливу мало вивчене. Головним недоліком 

проаналізованих підходів є те, що вони не вирішують проблему комплексної 

оцінки впливу скидання ВМШВ з накопичувачів та його масштабів за 

пріоритетними показниками.  

Аналіз підходів до комплексної оцінки впливу скидання промислових 

стічних вод зі ставків-накопичувачів на якість водних об’єктів виявив, що 

питання використання прямих методів оцінювання впливу мало вивчене. 

Основним недоліком серед проаналізованих підходів є  відсутність комплексного 

та системного підходу, особливо в частині визначення масштабів впливу 

скидання промислових стічних та вибору найбільш пріоритетних показників 

якості води. Запропоновані науковцями в джерелах алгоритми оцінки впливу 

акумульованих стічних вод на якість води поверхневих водних об’єктів, але в них 

представлені лише роз’єднанні блоки, які не стикуються між собою  та не дають 

системного бачення в природно-техногенній системі, а окремі фрагменти їх не 

доведені до логічного завершення результатів оцінки і практичного використання 

у розробці заходів регулювання скидань.  

Відсутність загальноприйнятого підходу до комплексної оцінки впливу 

скидання промислових стічних зі ставків-накопичувачів на якість водних об’єктів 

підтверджує актуальність дисертаційного дослідження. 

Задачею дисертаційного дослідження є розроблення підходу до комплексної 

оцінки впливу скидання стічних вод з накопичувач з використанням прямих 

методів описової статистики та врахуванням масштабів впливу за пріоритетними 

показниками. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Вивчення та аналіз досліджень щодо стану розробленості в області 

комплексної оцінки впливу та підвищення екологічної безпеки скидання стічних 

вод з водойм-накопичувачів і суміжній з нею питань  виявив наступне.  

1 Проаналізовано літературні дані щодо сучасного стану накопичувачів 

стічних вод на території України.  

Встановлено, що відомості про накопичувачі промислових стічних вод 

слабо систематизовані, неповні та суперечливі. Розподіл накопичувачів 

територією України і, зокрема за областями, вкрай нерівномірний і залежить від 

промислового рівня їх розвитку. Основна кількість найбільш об’ємних 

накопичувачів зосереджена в басейнах Дніпра (Дніпропетровська, Запорізька і 

Донецька області) та Сіверського Дінця (Луганська та Донецька області).  

2. Визначено, що на території України з загальної кількості (366) 

накопичувачів 37 мають гідравлічний зв'язок, який здійснюється шляхом 

нерегульованого або регульованого (за узгодженим режимом) скидання стічних 

вод. 

Виконано класифікацію 10 діючих накопичувачів з регульованим 

відведенням стічних вод  за ступенем екологічної небезпеки шляхом визначення 

вмісту граничної маси забруднюючої речовини та  індексу екологічної небезпеки. 

Встановлено, що найнебезпечнішими, за величиною індексу екологічної 

небезпеки, є накопичувачі  високомінералізованих шахтних вод (ВМШВ): 

накопичувач в балці Свидівок (басейн р. Самара) та накопичувач в балці 

Свистунова (басейн р. Інгулець). 

3. Визначено, що основні напрямки впливів накопичувачів, як потенційно 

небезпечних об'єктів, в умовах нормальної експлуатації можуть простежуватися 

на всі компоненти природно-техногенного комплексу. 

4. Аналізом літературних джерел встановлено, що залишається не вирішене 

питання щодо режиму скидання ВМШВ з накопичувачів до річок та 

непогіршення існуючої категорії якості води в контрольному створі та в створах, 
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розташованих нижче за течією. Питання використання прямих методів 

оцінювання впливу до сьогодні було мало вивчене. 

Встановлено, що основним недоліком проаналізованих досліджень є 

відсутність комплексного та системного підходів, які враховують визначення 

масштабів впливу скидання промислових стічних та вибір найбільш пріоритетних 

показників якості води. Запропоновані науковцями в джерелах алгоритми оцінки 

впливу акумульованих стічних вод на якість води поверхневих водних об’єктів, 

але в них представлені лише роз’єднанні блоки, які не стикуються між собою  та 

не дають системного бачення в природно-техногенній системі, а окремі 

фрагменти їх не доведені до логічного завершення результатів оцінки і 

практичного використання у розробці заходів регулювання скидань. 

Таким чином, відсутність загальноприйнятого підходу до комплексної 

оцінки впливу скидання промислових стічних із водойм-накопичувачів на якість 

води поверхневих водних об’єктів підтверджує актуальність дисертаційного 

дослідження. 

Основні результати проведених досліджень за даним розділом наведено у 

публікаціях: [2, 3, 5, 19, 20, 32, 35, 36]. 
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РОЗДІЛ 2 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ СКИДАННЯ 

ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ШАХТНИХ ВОД З ВОДОЙМ- 

НАКОПИЧУВАЧІВ НА ВОДНІ ОБ’ЄКТИ 

 

Основним науковим завданням, яке необхідно розв’язувати під час 

проведення комплексної оцінки впливу скидання ВМШВ з водойм-накопичувачів 

на якість поверхневого об’єкту, є задача розробки підходу до комплексної оцінки 

впливу скидання ВМШВ з водойм-накопичувачів на якість поверхневого об’єкту 

з врахуванням ефектів забруднення від характерних речовин. 

Комплексна оцінка впливу на довкілля є обов’язковим етапом при 

проведенні  оцінки впливу на довкілля (ОВД) відповідно до  [14, п. 2.43]. 

Комплексні оцінки впливів включають різні просторові та часові масштаби і 

виражаються у різних одиницях. Складність розв'язання задачі оцінки 

визначається кількістю та якістю вихідної інформації і ступенем розуміння 

принципів внутрішнього функціонування системи, яка розглядається: об’єкт, що 

розглядається, – навколишнє середовище [121, 149]. 

 

2.1. Визначення структури та масштабів впливів, факторів, первинних і 

вторинних процесів впливів, обґрунтування ключових впливів скидання 

високомінералізованих шахтних вод 

 

Проведення комплексної оцінки впливів скидання високо мінералізованих 

шахтних вод обов’язково включає наліз чинників впливу на водне середовище 

[32, 36]. 

Згідно до Закону [14] проведення ОВД для діючих водойм-накопичувачів 

передбачене, зокрема, у таких випадках: 

- розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов 

провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (ст. 3 

ч. 2 п. 22, ч. 3 п. п. 2, 14); 
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- реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, 

перепрофілювання діяльності та об’єктів (ст. 3 ч. 2 п. 22, ч. 3 п. 14);  

-  ліквідація (демонтаж) об’єктів (ст. 1 ч.1 п. 3 ) [150]. 

Слід зазначити, що при експлуатації водойм-накопичувачів перелічені у п. 

п. 1 і 2 підстави виникають досить часто.  

Найбільш небезпечними за критеріями екологічної безпеки є ймовірні 

впливи, які можуть виникати у випадках переповнення водойм-накопичувачів та 

проривів їх огороджувальних дамб [2, 5]. Але навіть за нормальних умов 

експлуатації водойм-накопичувачів комплекс їх основних факторів впливів у 

взаємодії з факторами навколишнього середовища є багатофакторною системою 

зі складною структурою. 

Серед впливів різних видів зворотних вод, що акумулюються у водоймах-

накопичувачах, впливи високомінералізованих шахтних вод становлять одну з 

найбільш актуальних екологічних проблем сьогодення. Накопичення таких вод є 

невід’ємним компонентом технологічного процесу видобування вугілля та 

залізної руди шахтним методом, а їх скидання у природні водні об’єкти 

призводить до суттєвого підвищення мінералізації поверхневих вод. Однак, 

питання екологічно безпечної утилізації цієї категорії зворотних вод, незважаючи 

на значну кількість запропонованих рішень, дотепер не вирішуються через 

технологічні складнощі та велику капіталомісткість їх реалізації [32].  

Моделювання структури впливів 

Відповідно до [121] оцінка основних антропогенних навантажень та їхніх 

впливів на масиви поверхневих вод (МПВ) ґрунтується на:  

1. Визначенні «чинників», які створюють антропогенне навантаження, 

здійснюється незалежно від їхніх фактичних впливів.  

2. Визначенні переліку основних антропогенних навантажень на стан МПВ, 

видів водокористування з урахування масштабу навантаження.  Скидання стічних 

вод з накопичувачів до МПВ відноситься до точкових джерел забруднення та є 

основним антропогенним навантаженням. 
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3. Оцінці впливів на стан МПВ здійснюється за кількісною інформацією, яка 

описує стан МПВ та / або антропогенних навантажень, що діють на нього.  

4. Оцінці ризику досягнення чи недосягнення екологічних цілей для МПВ 

виконується в першу чергу для найбільш значущих МПВ. 

Використання даних моніторингу стану МПВ обов’язкове для уточнення 

результатів оцінки антропогенних навантажень та їхніх впливів. Визначення 

основних антропогенних навантажень дозволяє оцінити наявність впливів для 

кожного МПВ та визначити перелік забруднюючих речовин для району річкового 

басейну.  

Вибір переліку забруднюючих речовин для МПВ включає забруднюючі 

речовин, що скидаються у МПВ у великій кількості, і для яких треба враховувати 

ефекти забруднення нижче за течією.  

Такі речовини називають «забруднюючі речовини характерні для річкового 

басейну». Перелік забруднюючих речовин встановлюється для кожного річкового 

басейну та може змінюватися на різних етапах планування та аналізу. 

 Оцінка ризику досягнення чи недосягнення екологічних цілей для МПВ 

здійснюється за критеріями, визначеними у [121], з використанням всієї наявної 

інформації щодо стану МПВ та судження експертів.  

Оцінка ризику досягнення чи недосягнення екологічних цілей для МПВ 

перевіряється або підтверджується результатами моніторингу в наступному циклі 

виконання програми державного моніторингу вод.  

При визначенні основних антропогенних навантажень та їхніх впливів 

гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні показники відіграють вирішальну 

роль, оскільки їх зміна може вплинути на стан МПВ. 

За процедурою ОВД і екологічної експертизи передбачається всебічне 

дослідження взаємодії суб'єкта впливів (господарської діяльності) та об'єкта 

впливів (навколишнього середовища), розробка природоохоронних заходів і 

оцінка допустимості остаточних наслідків впливів [149]. У процесі дослідження 

можна визначити стадію, на якій доцільно мінімізувати впливи.  
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Для того, щоб обґрунтованість рішення була очевидною, процес виконання 

оцінок необхідно представити у вигляді, який забезпечить наочність і доказовість 

прийнятих суджень, а також дозволить вибудувати стратегію управління 

екологічною безпекою для кожного конкретного випадку [150, 151]. З цією метою 

поняття "вплив", що описує взаємодію суб'єкта та об'єкта впливу, аналізується за 

наведеною на рисунку 2.1 загальною блок-схемою (рис. 2.1), до якої включається 

блок зворотних зв'язків [152, 153], через які можливе управління екологічною 

безпекою. 

 

Рис. 2.1. Загальна блок-схема впливів скидання з водойм-накопичувачів на водний 

об’єкт, яка включає зворотні зв'язки. 

 

Ця блок-схема може слугувати підставою як для стандартних процедур 

ОВД, так і процедур багатокритеріальної комплексної оцінки впливів (БКО) і 

управління екологічною безпекою. 

Центральним елементом загальної блок-схеми є первинні та вторинні, що 

ініціюються наслідками первинних, процеси впливів, які для водного об'єкта 

включають ініційовані зміни внутрішньоводоймових процесів.  
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Головним фактором впливу на МПВ накопичувачів-регуляторів, в яких 

акумулюються ВМШВ, є їх надходження до водного об’єкту, яке, в першу чергу, 

виражається у підвищенні концентрації забруднюючих речовин в воді, внаслідок 

якого відбувається погіршення якості води (табл. 2. 1). Зміна умов формування 

якості води (в залежності від прийнятого режиму скидання) призводить до 

періодичних змін умов формування якості води в залежності від ступеню 

розбавлення ВМШВ річковою водою та попусків з водосховища та подальшого 

зменшення первинного впливу та збільшення впливу внутрішньоводоймових 

процесів по мірі віддалення від місця скиду.  

Таблиця 2.1 – Фактори і первинні процеси впливів скидання ВМШВ зі 

ставка-накопичувача на якість води 

Фактори 

впливів 

Первинні процеси впливів Вторинні процеси впливів 

I Надходження 

ВМШВ вод за 

різними 

режимами 

скидання 

І Періодичне підвищення 

концентрації 

забруднюючих речовин в 

воді річки, що приймає 

ВМШВ 

Зміна характеристик 

внутрішньоводоймових процесів внаслідок 

зниження продуктивності фітопланктону та 

фітобентосу і токсичного впливу на водні 

організми та іхтіофауну. Погіршення 

якості води за рахунок первинних та 

вторинних впливів.  

ІІ Зміна концентрацій 

забруднюючих речовин у 

річковій воді на ділянці 

нижче місця скиду 

протягом року в залежності 

від сезонної водності річки 

та/або попусків прісної 

води з водосховища вище 

місця скиду  

Періодичні зміни умов формування якості 

води в залежності від ступеню розбавлення 

ВМШВ річковою водою та попусків з 

водосховища в залежності від прийнятого 

режиму скидання 

ІІІ Зміни умов формування 

якості води протягом року 

на різних ділянках річки в 

залежності від прийнятого 

режиму скидання 

Періодичні зміни умов формування якості 

води в залежності від ступеню розбавлення 

ВМШВ річковою водою та попусків з 

водосховища зі зменшенням первинного 

впливу та збільшенням впливу 

внутрішньоводоймових процесів по мірі 

віддалення від місця скиду  

 

За результатами аналізу взаємодії окремих факторів впливів з факторами 

довкілля, виконаного відповідно до блок-схеми (рис. 2.1), побудована комплексна 

структурна схема впливів накопичувачів шахтних вод (рис. 2.2.)  
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Рисунок 2.2– Комплексна структурна схема впливів водойм-накопичувачів на 

довкілля за нормальних умов експлуатації 

 

На схемі не позначені ті фактори впливів, які є супутніми при експлуатації 

водойм накопичувачів, але їх прояви є локальними, а можливі наслідки – 

порівняно незначними. Це, зокрема, утворення побутових відходів від 

перебування на об’єктах обслуговуючого персоналу, утворення промислових 

відходів та здійснення викидів забруднюючих речовин у повітря під час ремонту 

насосного обладнання, трубопроводів тощо.  

На схемі також не позначені додаткові фактори місцевих впливів, які 

можуть виникати при реконструкції водойм-накопичувачів у зв’язку зі змінами 

конфігурації водойм-накопичувачів, складуванням будівельних матеріалів та 

роботою машин і механізмів у будівельний період. 

Більшість факторів впливів, зображених на цій схемі, є постійними, але 

взаємодіють лише з місцевими факторами середовища в межах територій, що 

безпосередньо прилягають до водойм-накопичувачів. Інтенсивність їх проявів 

залежить від сезонних змін кліматичних умов та рівнів води у накопичувачах.  
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У той же час, найбільш значущі фактори впливів накопичувачів є 

періодичними, пов’язаними зі скиданням надлишків заакумульованих зворотних 

вод. Вони проявляються вздовж річищ річкової мережі та викликають негативні 

наслідки на значних відстанях від водойм-накопичувачів. На схемі (рис. 2.1) їх 

взаємодія з факторами середовища позначена жирними лініями. Результати 

аналізу цієї взаємодії подані нижче у пункті 2.2.3 (табл. 2.6) Управління 

екологічною безпекою стосовно цих впливів здійснюється шляхом розробки і 

затвердження у встановленому порядку екологічно обґрунтованих схем та 

регламентів скидання надлишків зворотних вод. 

 

2.2 Теоретичне обґрунтування задач та основних критеріїв комплексної 

оцінки впливу скидання високомінералізованих шахтних вод з водойм- 

накопичувачів у водні об’єкти 

 

2.2.1 Обґрунтування критеріїв Фішера та Стьюдента при оцінці впливу 

скидання промислових стічних вод з накопичувачів 

 

В якості оцінки впливу скиду зворотних вод з накопичувача на стан 

поверхневих обрано статистичну перевірку гідрохімічної інформації щодо 

однорідності [22, 154]. Під статистичною однорідністю розуміють приналежність 

всіх елементів ряду, який розглядається, та вибіркових статистичних параметрів 

(середнього, дисперсії) до однієї сукупності [155, 156]. 

Вплив скиду зворотних вод на стан джерела водокористування неістотний 

(тобто знаходиться в межах природної мінливості характеристики, яка 

розглядається), якщо ряд гідрохімічних спостережень за період скиду зворотних 

вод належить до такого ряду в нескидний період (властивість однорідності 

дотримується). Навпаки, вплив скиду зворотних вод з накопичувача істотний, 

якщо доведено, що властивість однорідності для цих рядів не зберігається. 
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Розглядаються два ряди спостережень. Перший ряд характеризує природний 

режим зміни якості води водотоку. Другий – порушений режим, характерний для 

періоду скиду зворотних вод з накопичувача [155, 156].  

Перевірка рядів на однорідність виконується за дисперсіями та за 

середньоарифметичними значеннями за допомогою критерію Фішера (F). Для 

перевірки гіпотези однорідності середніх значень двох порівнювальних рядів 

спостережень використовується критерій Стьюдента (t) [156, 157]. 

 В залежності від забезпеченості фонового і контрольного створів даними 

спостережень та від режиму скидання стічних вод розрізняють способи 

встановлення середніх і дисперсій показників якості поверхневих вод. 

Автором [22] запропоновано оцінювання впливу за такими варіантами:  

– накопичувач експлуатується, спостереження ведуться в обох створах; 

накопичувач експлуатується,  

– спостереження ведуться лише в одному контрольному створі; 

накопичувач проектується, спостереження проведені в фоновому створі; 

– накопичувач намічено як варіант заходів, данні спостережень відсутні. 

В дисертаційному досліджені розглядаються тільки ті водойми-

накопичувачі, які вже побудовані та експлуатуються. У зв’язку з цим та 

відповідно до [121] дисертантом  запропоновано оцінювання для варіанту 

наявності даних в період скидання або не скидання в створі моніторингу якості 

води нижче за течією від контрольного створу (табл. 2.2) [32]. 

Таблиця 2.2 – Варіанти забезпеченості фонового і контрольного створів 

поверхневого об’єкту даними спостережень 

Створи 

Наявні масиви даних 

Періоди скидання 

стічних вод з 

накопичувача 

Періоди відсутності 

скидання стічних вод з 

накопичувача 

1. Фоновий Створ + - 

2. Контрольний створ + - 

3. Створ нижче за течією 

від контрольного створу 

+ + 

- + 

 



73 

Варіант 1. Наявні дані спостережень в контрольному та фоновому створах. З 

рядів спостережень в контрольному і фоновому створах формують дві вибірки 

СФС і СКС за періоди, синхронні зі скидами. Для обох вибірок розраховують 

середні і дисперсії, потім виконують аналіз вибірок на однорідність, як показано 

вище. 

Варіант 2. Спостереження проводяться лише в контрольному створі, в 

фоновому створі вони відсутні. Ряд спостережень в контрольному створі 

поділяють на дві сукупності за ознакою «скидання є – скидання немає». Перевірку 

на однорідність виконують для двох отриманих сукупностей. При цьому обидві 

сукупності повинні відноситься до одного і того ж гідрологічному сезону (повені 

або межені). 

Варіант 3. Спостереження проводяться в створах нижче за течією від 

контрольного створу. 1. Формуємо два ряди з даних спостережень в заданому 

створі  для одного гідрологічного періоду для кожного показника якості води: 1-

ий ряд – вміст в воді забруднюючої речовини в заданому створі в період, коли не 

відбувається скидання зворотних вод з накопичувача; 2-ий ряд – вміст в воді 

забруднюючої речовини в заданому створі в період, коли відбувається скидання 

зворотних  вод з накопичувача. 

Визначення критеріїв Фішера та Стьюдента виконують наступним чином. 

За даними спостережень обчислюють статистику критерію Фішера (F): 

2
2

2
1




=F ,                                                    (2.1) 

де σ1 і σ2 – вибіркові середньоквадратичні відхилення двох порівнюваних 

рядів (в чисельнику залежності (2.1) береться більше з двох 

середньоквадратичних відхилень: σ1 > σ2 ). 
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де 21,СС – середньоарифметична величина кожного з рядів, які 

розглядаються. 
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Для перевірки гіпотези однорідності середніх значень двох порівнюваних 

рядів спостережень застосовують t – критерій Стьюдента. Для цього потрібні 

середні і дисперсії двох вибірок, одна з яких належить до природного режиму 

водотоку, інша – до побутового, що враховує скиди стічних вод з водойм-

накопичувачів. 

Статистику критерію Стьюдента (t) обчислюють за формулою: 
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де 1с  і 2с – вибіркові середньоарифметичне значення за даними 

спостережень числом відповідно n1 і n2; σ1 і σ2 – вибіркові середньоарифметичні 

відхилення порівнюваних рядів. Критичні значення tα при різних рівнях 

значущості визначається за довідковою таблицею. Знайдене за формулою (2.3) 

абсолютне значення величини t порівнюють з критичним значенням tα, 

визначеним за довідковою таблицею [158] при заданому рівні значущості. 

Після розрахунків критеріїв за таблицею [158] визначають критичне 

значення критерію Fкр  і критерію t в залежності від величини v1 = n1-1 і v2 = n2-1 

(n1 і n2 – число членів у кожному з розглянутих рядів) і обраного рівня значущості 

α (зазвичай за рівень значущості беруть ймовірність 5 або 1 %, тобто α = 0,05 або 

α = 0,01). 

Якщо розрахункова величина F, більше критичної величини при обраному 

рівні значущості α (тобто F > Fкр), гіпотеза однорідності дисперсій відхиляється, 

що вказує на істотну зміну якості води річки під впливом скидів з накопичувача. 

Якщо ж F < Fкр, гіпотеза однорідності дисперсій приймається, зміна якості води не 

суттєва (статистично незначно). 

Розрахункове абсолютне значення величини t порівнюють з критичним 

значенням tкр, визначеному за таблицею при заданому рівні значущості. Якщо 

|t|≤tкр, гіпотеза однорідності рядів приймається, в іншому випадку – відхиляється. 
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Описаний метод оцінки впливу накопичувачів стічних вод на якість 

поверхневих об’єктів дозволяє оцінити чи є статистично значущими зміни якості 

води водного об’єкту під впливом скидання стічних вод на фоні їх природних  

коливань. Додатково може вирішуватись задача виявлення показників якості води 

природних водойм, за якими під впливом скидання стічних вод відбулось  

значиме погіршення [22]. 

 

2.2.2 Обґрунтування оцінки впливу скидання промислових стічних вод 

з накопичувача непрямими методами описової статистики 

 

Основним принципом оцінки якості води, який використовується у 

водоохоронній практиці [126] є порівняння гідрохімічних показників якісного 

стану поверхневих водойм з нормами граничнодопустимої концентрації (ГДК) для 

цих речовин з урахуванням категорії водокористування водного об’єкта. При 

цьому співвідношення фактичних концентрацій забруднюючих речовин (Сі) в воді 

до їх гранично допустимих (ГДКi) С не перевищувати одиницю, тобто повинна 

виконуватись умова 
𝐶𝑖

𝐶ГДК𝑖
≤ 1. 

Для оцінки рівня екологічної небезпеки скидання забруднених шахтних вод, 

зокрема високомінералізованих, необхідно враховувати наступні гідрохімічні 

показники: завислі речовини, хлориди, сульфати, мінералізація, азот амонійний, 

нітрити, нафтопродукти, залізо та інші, характерні для водойми-накопичувача. 

Дані спостережень відсутні як в контрольному, так і в фоновому створах. 

Оціночне рішення можливо з використанням непрямих методів встановлення 

статистичних параметрів коливань показника якості річкової води і проектних 

даних щодо відведення стічних вод.  

Найпростішими способами статистичного аналізу є описові статистики, які, 

як видно з назви, на найпростішому рівні кількісно описують або підсумовують 

масив даних [158–161]. 
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Описова статистика – це набір основних статистичних показників емпіричної 

вибірки значень кількісної ознаки. Стандартні методи їх розрахунку, як правило, 

розроблені, виходячи із припущення, що розподіл є нормальним. Причиною цього 

є наявність зручного математичного апарату для обробки відповідних даних. Не 

меншу роль у надмірно широкому застосуванні методів, призначених для аналізу 

нормально розподілених даних, відіграє необґрунтоване припущення, що майже всі 

випадкові дані підпорядковуються нормальному закону розподілу [160].  

Статистичне дослідження складається з трьох стадій [161]: стадія 

статистичного дослідження, стадія зведення і групування матеріалів статистичного 

спостереження та стадія аналізу узагальнюючих зведених показників. 

При  проведенні статистичного дослідження статистикою обліковується 

кожна одиниця сукупності та вивчаються індивідуальні значення властивих її 

ознак.  

У процесі проведення статистичного спостереження використовують 

результати масового дослідження одиниць досліджуваної ознаки. Статистичні 

закономірності відображають об‘єктивність лише завдяки дослідженню достатньо 

великої кількості одиниць спостереження. Об‘єктивність цього закону досягається 

лише при достатній кількості спостережень, а вплив випадкових величин, які 

визначають величину ознаки окремих одиниць сукупності, в цілому взаємно 

погашається.  

Другою стадією статистичного дослідження є зведення і групування 

матеріалів статистичного спостереження. На цьому етапі одиниці масового 

спостереження групують за певними ознаками. Впорядковану таким чином 

статистичну сукупність називають статистичним рядом розподілу, або рядом 

динаміки. Перший є результатом групування одиниць сукупності в статиці, другий 

описує динаміку розвитку досліджуваної ознаки.  

Розрахунок і аналіз узагальнюючих зведених показників забезпечується на 

третій стадії статистичного дослідження. Для його проведення використовують 

узагальнюючі показники – підсумкових, відносних і середніх величин, 

статистичних коефіцієнтів. Крім цього в процесі аналізу застосовують прийоми 
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порівняння показників, індексний, балансовий, кореляційний, дисперсійний та інші 

методи. Для унаочнення й подання результатів аналізу в найбільш компактній та 

раціональній формах використовують статистичні таблиці та графіки. 

 

2.2.3 Формування експертно-аналітичних процедур комплексної 

багатофакторної екологічної оцінки альтернатив 

 

Науковий підхід, що використовує ієрархії для систематизації 

найважливіших факторів, які беруться до уваги при розв'язанні проблеми, 

застосований американським математиком Т. Сааті у розробленому ним методі 

аналізу ієрархій (МАІ) [162–164]. 

Суть методу полягає у декомпозиції складної проблеми у вигляді ієрархії, 

яка складається з окремих елементів; побудова матриць попарних порівнянь 

елементів на підставі експертних суджень; подальшої обробки експертних 

суджень, за результатами якої визначається відносний ступінь взаємодії або 

взаємозалежності елементів ієрархії, що виражається у числовій формі. У МАІ 

об'єднується аналітичний підхід з використанням алгебраїчної теорії матриць для 

експертних процедур, які дозволяють включити для розгляду всі наявні дані та 

приймати рішення в умовах багатокритеріальності. 

Для виконання попарних порівнянь в [165, 166] запропоновано 

фундаментальну  шкалу відносної важливості факторів (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 – Фундаментальна шкала відносної важливості факторів 

Ступінь 
переваги 

Визначення Коментар 

1 Однакова важливість  Рівна значущість для досягнення мети 

2 Проміжний бал переваги  Незначна перевага є сумнівною  

3 Незначна перевага Є ознаки незначної переваги  

4 
Проміжний бал переваги Проміжне значення між незначною та істотною 

перевагою  

5 Істотна перевага Існують вагомі факти істотної переваги  

6 Проміжний бал переваги  Проміжне значення між істотною і явною перевагою 

7 Явна перевага Є безперечні факти явної преваги  

8 
Проміжний бал переваги Проміжне значення між явною і дуже сильною 

перевагою  

9 Дуже сильна перевага Очевидність сильної переваги не викликає сумнівів 
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Структура рішення представлена ієрархією, яка включає мету, критерії, 

підкритерії, альтернативні варіанти розв'язання. Процедура прийняття рішень 

закінчується визначенням узагальнених глобальних пріоритетів за варіантами, що 

розглядаються. 

При подальшому розвитку методу в [167] запропоновано сітьові структури 

рішень, в яких враховуються залежності та зворотні зв'язки у наших міркуваннях. 

Основною заслугою методу при аналізі багатофакторних задач є: 

організація даних в ієрархію та фундаментальна шкала для порівняння факторів 

між собою. 

Цей метод був успішно використаний у науковій практиці для вирішення 

складних задач прийняття рішення, а також для розв'язання природоохоронних 

задач [168–173].  

Отже для комплексної оцінки впливів Програм і Планів з досить великою 

кількістю вхідної інформації застосовуються матричні методи, що входять до 

групи експертних.  Однак є проблемні аспекти матричних методів: обмежені 

прогностичні можливості; громіздкість побудови, що ускладнює аналіз, 

складність агрегування показників, що характеризують дії, низька об'єктивність 

оцінок. 

Планована діяльність разом з навколишнім середовищем являє собою 

складну систему: сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках 

один з одним. Однак, при традиційно використовуваному при вирішенні завдань 

ОВД послідовному лінійному підході виходить безліч висновків про наслідки 

впливів по компонентах навколишнього середовища, а при складанні комплексної 

оцінки виникає проблема узагальнення окремих результатів. Завдання 

комплексної оцінки впливів і прийняття рішень з екологічної безпеки варіанту на 

принципах багатокритеріальності недостатньо ефективно здійснюються 

існуючими методами. Для вирішення таких завдань і формування системи 

управління екологічною безпекою документу державного планування доцільно 

застосування методів системного аналізу. 
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Базовим сучасним методом визначення пріоритетів в складних задачах 

прийняття рішень є метод аналізу ієрархій (МАІ), застосування якого зменшує 

недоліки існуючих матричних методів і дозволяє використовувати запропоновану 

Т. Сааті універсальну шкалу для парного порівняння експертних суджень. 

Експертно-аналітичні процедури, що включають МАІ, виконуються у 

такому порядку: декомпозиція у вигляді ієрархічного подання задач, які 

досліджуються, побудова матриць домінування (суджень) шляхом находження 

відношень між елементами ієрархії через попарне порівняння та присвоєння 

бальних оцінок, наступний синтез і визначення пріоритетів. Чим більше 

отриманий пріоритет, тим більш краща альтернатива за обраними критеріями. 

Декомпозиція задачі або проблеми і побудова ієрархічної структури 

дозволяє виділити для подальшого аналізу більш прості складові, а попарне 

порівняння елементів між собою робить можливим числове представлення 

величини впливу кожного елементу ієрархії на досягнення поставленої мети. 

Ієрархія – це полілінійна структура, яка має початкову вершину (фокус), що 

являє собою мету рішення, яке аналізується. За фокусом знаходиться рівень 

найбільш важливих критеріїв, нижче розміщуються організовані за рівнями 

елементи, які відображають суть проблеми. Елементи кожного рівня слугують 

критеріями для наступного рівня. На найнижчому рівні розташований перелік 

альтернативних варіантів рішення чи його складових. Зв'язки встановлюються 

між взаємозалежними елементами ієрархії. 

Ієрархія вважається повною, якщо кожний елемент заданого рівня є 

критерієм для всіх елементів рівня, розташованого нижче. Якщо ця умова не 

дотримується, ієрархія вважається неповною. У залежності від цього всі елементи  

рівня, що розглядається, впливають на деякі або усі елементи найближчого рівня, 

розташованого вище. Кожна ієрархія являє собою модель проблемної ситуації, у 

нашому випадку - моделі розглядуваних задач БКО та управління екологічною 

безпекою. 

Матриці домінування формуються для кожного рівня ієрархії на підставі 

попарного порівняння елементів у відношенні до їх впливу (ваги) на загальну для 
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них характеристику, що дозволяє виразити відносну перевагу одного елемента 

над іншим за спільною для них ознакою. У загальному випадку домінування 

означає більший вплив відносно певної властивості. Згідно закону ієрархічної 

безперервності необхідно, щоб елементи кожного рівня були порівняні попарно з 

елементами розташованого над ним верхнього рівня, тобто елементи кожного 

рівня порівнюються один з одним відносно їх впливу на кожний елемент  рівня, 

що примикає зверху, з яким встановлені зв'язки впливу. 

Процедури попарного порівняння застосовуються до пар однорідних 

елементів. Неоднорідні елементи розділяються на взаємопов'язані групи 

(кластери), які містять однорідні елементи. 

Ієрархія будується таким чином, щоб для нижнього рівня альтернатив 

отримати пріоритети або вагові коефіцієнти, які найкращим можливим способом 

відповідають меті, визначеній на вершині ієрархії, з урахуванням усіх проміжних 

елементів і у відповідності із зв'язками за рівнями системи. Прийняття рішень 

базується на величинах пріоритетів. 

Процедура побудови матриць домінування полягає у наступному. 

Якщо А1, А2, А3,..., Аn – множина з n елементів, а w1, w2, w3,... wn – відповідно 

їх ваги чи пріоритети, то можна порівняти вагу або пріоритет кожного елемента з 

вагою чи пріоритетом будь-якого іншого елемента, множини, що розглядається, 

відносно спільної для цих елементів властивості або мети (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 – Порівняння елементів "А" у відповідності з їх важливістю або 

пріоритетом 

Елемент 
Попарне порівняння елементів 

А1 А2 А3 ... Аn 

1 2 3 4 5 6 

А1 
1

1

w

w
 

2

1

w

w
 

3

1

w

w
 ... 

nw

w1  

А2 
1

2

w

w
 

2

2

w

w
 

3

2

w

w
 ... 

nw

w2  
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1 2 3 4 5 6 

А3  
2

3

w

w
 

3

3

w

w
 ... 

nw

w3  

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 
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Порядок формування ієрархії полягає у наступному: мета або критерій 

записується зверху, а елементи, які порівнюються, перераховуються зліва направо 

і зверху вниз. Відповідно раніше отримане у табл. 2.3 подання порівнянь 

елементів множини можна записати у вигляді квадратної, обернено симетричної 

матриці суджень: 
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Скорочено подану матрицю можна записати у вигляді: 

 

( )
mnijaA =                                                   (2.5) 

 

Індекси i та j відносяться відповідно до рядку і стовпцю, в яких 

розташований елемент aij . Для квадратної матриці порядку n кількість рядків (m) 

дорівнює кількості стовпців (n), тоді 

при m = n     

 

( )
nnijaA =                                              (2.6) 

 

при  i=j     aij = 1, 
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3

w

w

1w

wn

Закінчення таблиці 2.4 
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ij
ji

a
a

1
= ,                                                (2.7) 

 

 де  ni ,1=  ;   nj ,1=     

Множина матриць попарних порівнянь формується для кожного з нижніх 

рівнів ієрархії, по одній матриці для кожного елемента рівню, що примикає 

зверху, з яким встановлені зв'язки. 

Таким чином, усі елементи i-го рівня порівнюються один з одним відносно 

їх впливу на кожний з j – елементів (i - 1) рівня. І для кожного рівня формується n 

матриць, де n – кількість елементів рівня, що примикає зверху, з якими 

встановлені зв'язки. Якщо відносно w1, w2, w3,... wn немає кількісних даних, а є 

лише якісна інформація, то попарне порівняння елементів виконується з 

використанням суб'єктивних суджень, які чисельно оцінюються за спеціальною 

шкалою Т. Сааті відносної важливості факторів. 

Необхідність описання домінування та оцінки ступеню узгодженості 

суджень призводить до задачі про властивий вектор (вектор пріоритетів) і 

відповідне максимальне властиве значення  max .  

Властивими числами матриці А є корні характеристичного рівняння 

 

А-Е=0,                                              (2.8) 

 

де Е – одинична матриця.  

Обґрунтування обчислювальних процедур методу проводиться за 

допомогою теорії невід’ємних матриць [164]. 

Для кожної матриці попарних порівнянь розв'язується матричне рівняння  
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Розв'язання цього рівняння здійснюється шляхом піднесення матриці А у 

достатньо високі ступені з наступним підсумовуванням рядків і нормалізацією 

(ділення суми кожного рядка на суму всіх елементів матриці), в результаті чого 

отримується вектор пріоритетів w =(w1, ,... wn)
T. Процес закінчується, коли різниця 

між компонентами векторів пріоритетів, одержаних для k-го та (k+1)-го ступенів 

матриці А, стає менше заданої точності. 

Отримані вагові коефіцієнти або пріоритети означають внесок кожного 

елемента рівня ієрархії, який розглядається, у досягнення поставленої локальної 

мети рівня, розташованого вище.  

Після проведення всіх попарних порівнянь і визначення властивого 

значення матриці оцінюється її узгодженість. На підставі того, що  узгодженість 

позитивної обернено симетричної матриці відповідає вимозі n=max . Т. Сааті 

пропонує оцінювати відхилення від узгодженості, визначаючи індекс 

узгодженості 

 

)1/()( max −−= nnCI  ,                                        (2.10) 

 

де n – кількість елементів, що порівнюються, або порядок матриці, 

 nmax  завжди для позитивної обернено симетричної  матриці. 

Далі величина CI порівнюється з величинами середніх узгодженостей (RI) 

для випадкової матриці такого же порядку, де кожне число являє собою 

математичне очікування випадкового індексу узгодженості, обчислене на великій 

вибірці випадково згенерованих обернено симетричних матриць, елементами якої 

є числа з шкали попарних порівнянь (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 – Середні узгодженості для випадкових матриць різного 

порядку 

Розмір матриці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Випадкова 

узгодженість (RI) 
0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 
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Поділивши CI на RI, отримуємо відношення узгодженостей (CR):  

 

%100=
RI

CI
CR                                        (2.11) 

 

Величина CR допускається у межах 10%, іноді, із застереженнями, до 20%. 

Якщо значення CR перевищує цю величину, то проводяться додаткові 

дослідження та перевіряються прийняті судження до перегляду виконаної 

декомпозиції задачі або проблеми. 

На цьому закінчується процедура декомпозиції і починається процедура 

синтезу. Пріоритети синтезуються, починаючи з другого рівня вниз. Локальні 

пріоритети помножуються на пріоритет відповідного фактору на розміщеному 

вище рівні та підсумовуються по кожному фактору. Таким чином визначається 

глобальний пріоритет фактору, що розглядається, який у подальшому 

використовується в якості вагового коефіцієнта при визначенні глобальних 

пріоритетів факторів наступного нижнього рівня.  

Таким чином, якщо 1)1( −iv , 2)1( −iv , … miv )1( −  – вагові коефіцієнти чи 

глобальні пріоритети локальних цілей або факторів рівня ієрархії, розташованого 

вище, а ui1, ui2 , ..., uim – вагові коефіцієнти чи локальні пріоритети j-го фактору i-

рівня, що розглядається, відносно локальних цілей, то глобальний пріоритет цього 

фактору визначається за формулою: 


=

−=
m

j
jiijij vuw

1
)1( ,         mj ,1= ,                            (2.12) 

де m – кількість порівнюваних елементів рівня, що розглядається. 

Узгодженість всієї ієрархії оцінюється за тими ж правилами, що й для 

окремих матриць. Перемножується кожний індекс узгодженості на пріоритет 

відповідного критерію, підсумовуються одержані числа, і результат порівнюється 

з середнім індексом узгодженості випадкових матриць тих же порядків. Також як 

і для окремих матриць прийнятним вважається відношення узгодженостей до 
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10%. Якщо відношення узгодженостей перевищує цю величину, необхідно 

повторно дослідити задачу та перевірити прийняті судження.  

У рамках МАІ немає засобів для перевірки достовірності отриманих 

результатів. Однак метод застосовується для погано формалізованих задач, у тих 

випадках, коли у відношенні до всіх критеріїв, що оцінюються в задачі, немає 

достатнього об’єму кількісних даних, є необхідність оцінювати якісну 

інформацію, і мотивом для прийняття рішень по факторам, що оцінюються, є 

переваги експертів. У цих умовах процедури попарних порівнянь, що 

застосовуються у МАІ, практично гарантують достовірність отриманих 

пріоритетів. Якщо процедури проведені за допомогою досвідчених експертів, а в 

експертних судженнях немає істотних протиріч (що визначається відношенням 

узгодженостей з випадковими матрицями такого же порядку до 10%), то 

результати розрахунку визнаються достовірними. 

Одержані у МАІ значення є оцінками у шкалі відношень і відповідають так 

званим жорстким оцінкам. 

Рішення, яке приймається, можна вважати обґрунтованим за умов, що 

неточність даних або неточність структури моделі ситуації прийняття рішень не 

впливають істотно на пріоритети альтернативних рішень. Якщо при малих змінах 

даних чи структури пріоритет змінюється неістотно, то рішення вважається 

стійким. 

Елементи, які порівнюються у задачах оцінки впливів, часто є достатньо 

складними, багатопараметричними. Недостатня узгодженість думок експертів чи 

невисока точність розрахунків може спотворити кінцевий результат. Тому 

доцільно для процедури оцінювання на верхньому рівні для підвищення якості 

отриманих результатів задавати точність розрахунків і відносну узгодженість 

думок експертів. Дане доповнення до МАІ трохи подовжує саму процедуру 

оцінки, але є виправданим для екологічних задач. 

Відповідно до базових принципів структуризації МАІ для побудови 

ієрархічних структур створено декомпозицію узагальненої структурної схеми 

впливів водойм-накопичувачів на довкілля за нормальних умов експлуатації 
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(рис. 2.3) та охарактеризовано зв’язки між елементами ієрархічного 

представлення задачі визначення пріоритетів ключових впливів скидання ВМШВ 

на безпеку довкілля (табл. 2.6). Результати розрахунків наведено у Додатку Г. 

 

 

Рисунок 2.3 – Декомпозиція задачі визначення пріоритетів ключових 

впливів скидання ВМШВ на безпеку довкілля 

 

Таблиця 2.6 – Формулювання характеристик зв’язків між елементами 

ієрархічного представлення задачі визначення пріоритетів ключових впливів 

скидання ВМШВ на безпеку довкілля  

Елементи нижчого рівня, 

пов’язані з відповідним 

елементом вищого рівня 

ієрархії 

Характеристика зв’язку, що розкриває сутність взаємодії  

елементів оцінюваного рівня з елементом вищого рівня  

1 2 

Рівень 1 (Критерії). Зв’язки між елементами рівня 1 та Метою. Постановка завдання експертам 

для попарного порівняння елементів рівня 1: Який з критеріїв (Кі) є більш важливим для 

оцінювання впливу скидання ВМШВ на безпеку довкілля  
К1 – Стан водного 

середовища 

Оцінюється  значимість впливу скидання ВМШВ на стан водного 

середовища в аспекті безпеки довкілля. 

К2 – Стан наземних та 

прибережних екосистем 

Оцінюється  значимість впливу скидання ВМШВ на стан 

наземних та прибережних екосистем в аспекті безпеки довкілля.  

К3 – Стан техногенного 

середовища 

Оцінюється значимість впливу скидання ВМШВ на стан 

техногенного середовища в аспекті безпеки довкілля.  

К4 – Стан соціального 

середовища 

Оцінюється значимість впливу скидання ВМШВ на стан 

соціального середовища в аспекті безпеки довкілля. 
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1 2 

Рівень 2 (Фактори середовища). Зв'язки між елементами рівня 2 та елементами рівня 

1(Критерії). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який 

з факторів середовища (ФСі) є більш важливим для характеристики змін стану довкілля за 

кожним з критеріїв (Кі) внаслідок скидання ВМШВ  

К1 – Стан водного середовища 

ФС1 Підземні водні 

об’єкти 

Оцінюється вагомість змін стану підземних вод внаслідок 

скидання ВМШВ відносно змін інших факторів водного середовища  

ФС2 Поверхневі водні 

об’єкти 

Оцінюється вагомість змін стану поверхневих вод внаслідок 

скидання ВМШВ відносно змін інших факторів водного середовища 

ФС3 Водні біоценози Оцінюється вагомість змін стану гідробіонтів внаслідок скидання 

ВМШВ відносно змін інших факторів водного середовища 

ФС4 Об’єкти ПЗФ Оцінюється вагомість змін стану об’єктів ПЗФ внаслідок скидання 

ВМШВ відносно змін інших факторів водного середовища 

К2 – Стан наземних та прибережних екосистем 

ФС4 Об’єкти ПЗФ Оцінюється вагомість змін стану об’єктів ПЗФ внаслідок 

скидання ВМШВ відносно змін інших факторів наземних та 

прибережних екосистем 

ФС5 Землі та ґрунти Оцінюється вагомість змін стану земель та ґрунтів внаслідок 

скидання ВМШВ відносно змін інших факторів наземних та 

прибережних екосистем 

ФС6 Флористичні 

угруповання 

Оцінюється вагомість змін стану флори внаслідок скидання ВМШВ 

відносно змін інших факторів наземних та прибережних екосистем 

ФС7 Фауністичні 

угруповання 

Оцінюється вагомість змін стану фауни внаслідок скидання ВМШВ 

відносно змін інших факторів наземних та прибережних екосистем 

К3 – Стан техногенного середовища 

ФС8 Промислові об’єкти Оцінюється вагомість змін стану та умов експлуатації 

промислових об’єктів внаслідок скидання ВМШВ відносно змін 

інших факторів техногенного середовища 

ФС9 

Сільськогосподарські 

об’єкти 

Оцінюється вагомість змін стану та умов експлуатації 

сільськогосподарських об’єктів внаслідок скидання ВМШВ 

відносно змін інших факторів техногенного середовища 

ФС10 Рибогосподарські 

об’єкти 

Оцінюється вагомість змін стану та умов експлуатації 

рибогосподарських об’єктів внаслідок скидання ВМШВ відносно 

змін інших факторів техногенного середовища 

К4 – Стан соціального середовища 

ФС11 Соціально-

економічні умови 

Оцінюється вагомість змін соціально-економічних умов внаслідок 

скидання ВМШВ відносно змін інших факторів соціального 

середовища 

ФС12 Здоров’я населення Оцінюється вагомість змін стану здоров’я населення внаслідок 

скидання ВМШВ відносно змін інших факторів соціального 

середовища 

Рівень 3 (Фактори впливу). Зв'язки між елементами рівня 3 та елементами рівня 2 (Фактори 

середовища). Постановка завдання експертам для порівняння елементів рівня 3: Який з факторів 

впливу (ФВі) спричиняє більші негативні зміни кожного окремого фактору середовища (ФСі) 

ФС1 Підземні води 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан підземних 

вод, зокрема, ймовірне тимчасове підвищення рівня ґрунтових 

вод у заплаві в періоди скидання та промивки (вторинний вплив).  

Продовження таблиці 2.6 
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ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан 

підземних вод, зокрема, погіршення якості ґрунтових вод 

(вторинний вплив),  

ФС2 Поверхневі води 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан 

поверхневих вод, включаючи зміну швидкості течії, рівневого 

режиму і ширини русла (первинні впливи), підпір води у 

пригирлових частинах приток, розмив русла та берегів, 

скаламучення донних осадів, зміни фізичних умов існування 

бентосних, планктонних та перифітонних фіто та зооценозів 

(вторинні впливи). Враховується також, що перелічені вторинні 

впливи, в свою чергу, викликають опосередковані впливи на 

якість поверхневих вод.  

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан 

поверхневих вод, зокрема, погіршення якості води (первинний 

вплив) та залежних від цього факторів існування бентосних, 

планктонних та перифітонних фіто та зооценозів (вторинні 

впливи)  Враховується також, що перелічені вторинні впливи, в 

свою чергу, викликають опосередковані впливи на якість 

поверхневих вод.  

ФС3 Гідробіонти 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан 

гідробіонтів, кількісний та якісний склад водних біоценозів, 

зокрема, іхтіофауни (вторинні впливи). 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан 

гідробіонтів, кількісний та якісний склад водних біоценозів, 

зокрема, іхтіофауни (вторинні впливи). 

ФС4 Об’єкти ПЗФ 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан об’єктів 

ПЗФ, включаючи їх біотичні та абіотичні складові, види, 

популяції та комплекси рослин і тварин, що потребують 

особливої охорони, біорізноманіття (вторинні впливи).  

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан 

об’єктів ПЗФ, включаючи їх біотичні та абіотичні складові, види, 

популяції та комплекси рослин і тварин, що потребують 

особливої охорони, біорізноманіття (вторинні впливи). 

ФС5 Землі та ґрунти 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан земель та 

ґрунтів, зокрема їх водно-повітряний режим, імовірний змив 

родючого шару, відкладення мулу та осадів (вторинні впливи) 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан 

земель та ґрунтів, зокрема, засолення та імовірне накопичення 

шкідливих хімічних речовин, як в межах заплави, так і на 

зрошуваних територіях (вторинні впливи)   

ФС6 Флористичні угруповання 

ФВ1 Зміна гідрологічного 
режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан та 
біорізноманіття прибережної та заплавної флори (вторинні впливи). 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан та 

біорізноманіття прибережної та заплавної флори (вторинні впливи). 

Продовження таблиці 2.6 
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ФС7 Фауністичні угруповання 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан та 

біорізноманіття прибережної та заплавної фауни (вторинні 

впливи). 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан та 

біорізноманіття прибережної та заплавної фауни (вторинні 

впливи).  

ФС8 Промислові об’єкти 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан та умови 

експлуатації промислових об’єктів, зокрема їх підтоплення 

внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод (вторинні впливи). 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан та 

умови експлуатації промислових об’єктів, зокрема через 

погіршення якості води, що використовується для промислового 

водопостачання (вторинні впливи).  

ФС9 Сільськогосподарські об’єкти 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан та умови 

експлуатації сільськогосподарських об’єктів, зокрема через зміни 

водного режиму лучних угідь (вторинні впливи). 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан та 

умови експлуатації сільськогосподарських об’єктів, зокрема, 

через зміни якості зрошувальної води (вторинні впливи). 

ФС10 Рибогосподарські об’єкти 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан та умови 

експлуатації рибогосподарських об’єктів (вторинні впливи) 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан та 

умови експлуатації рибогосподарських об’єктів, зокрема 

внаслідок погіршення якості води (вторинні впливи) 

ФС11 Соціально-економічні умови 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на соціально-

економічні умови зокрема, через виникнення ускладнень щодо 

доступу населення до об’єктів водокористування та рекреації 

(вторинні впливи). 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на соціально-

економічні умови, зокрема через погіршення якості води для 

господарсько-питного водокористування з річки та з колодязів в 

межах і поблизу заплави (вторинні впливи). 

ФС12 Здоров’я населення 

ФВ1 Зміна гідрологічного 

режиму 

Оцінюється вплив зміни гідрологічного режиму на стан здоров’я 

населення зокрема, через імовірні травми та нещасні випадки, 

пов’язані з порушенням гідрологічного та льодового режиму 

(вторинні впливи) 

ФВ2 Скидання 

забруднюючих речовин 

Оцінюється вплив скидання забруднюючих речовин на стан 

здоров’я населення, зокрема внаслідок погіршення якості води, 

що використовується для господарсько-питного користування та 

рекреації (вторинні впливи)  

 

Закінчення таблиці 2.6 
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2.3. Розробка процедури комплексного багатофакторного оцінювання 

впливів регульованого скидання промислових стічних вод з водойм-

накопичувачів на якість води поверхневих водних об’єктів 

 

Ідея розробки підходу до оцінки впливу скидання промислових стічних вод з 

водойм-накопичувачів на водні об’єкти заснована на прямих та непрямих методах 

описової статистики [7, 22, 32, 35, 36] з використанням однорічних та багаторічних 

рядів гідрохімічних спостережень. 

За методичну основу підходу для умов наявності даних гідрохімічних 

спостережень в період скидання та не скидання обрано статистичну перевірку 

гідрохімічної інформації щодо однорідності [154]. Під статистичною однорідністю 

розуміють приналежність всіх елементів ряду, який розглядається до їх вибіркових 

статистичних параметрів (середнього, дисперсії) до однієї сукупності [155]. В 

умовах наявності даних багаторічних середньорічних даних спостережень обрано 

непрямі методи  встановлення статистичних параметрів коливань показника якості 

річкової води. 

Підхід до оцінки впливу скидання промислових стічних вод з водойм-

накопичувачів на водні об’єкти для практичного застосування ґрунтується на 

теоретичних положеннях, сформульованих у [121] і відповідає положенням 

природоохоронної законодавчої бази України. 

Запропонований системний підхід до підвищення екологічної безпеки 

регульованого скидання промислових стічних вод із водойм-накопичувачів, який 

включає наступні етапи: 

Етап 1. Визначення та структурування факторів впливу, первинних та 

вторинних процесів впливів скидання промислових стічних вод із водойм-

накопичувачів у їх взаємодії з елементами, факторами й умовами довкілля. 

Етап. 2. Декомпозиція задачі підвищення екологічної безпеки регульованого 

скидання промислових стічних вод із водойм-накопичувачів у вигляді ієрархічного 

подання комплексу взаємопов’язаних структурних елементів, що враховуються при 

оцінюванні екологічної безпеки. 
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Етап 3. Комплексна багатофакторна оцінка показників впливу на якість води з 

використанням методів описової статистики для порівняння наявних щорічних, 

однорічних та багаторічних рядів даних гідрохімічного моніторингу у 

різновіддалених створах, яка включає п’ять підетапів: 

перший – заповнення таблиць значень показників якості води у фоновому 

створі, місці скидання стічних вод, контрольному створі та в створах нижче за 

течією, виходячи з наявних даних гідрохімічного моніторингу;  

другий – вибір варіанту оцінки впливу накопичувачів стічних вод на стан 

поверхневих водних об’єктів за розробленим алгоритмом, на підставі результатів 

першого підетапу, та визначення кількісних просторово-часових параметрів впливу;  

третій – визначення вимог до якості води водного об’єкта, необхідних для 

забезпечення потреб водокористування у зоні впливу накопичувача з виділенням 

критичних періодів;  

четвертий – визначення пріоритетних показників якості води, виходячи зі 

складу акумульованих у накопичувачі промислових стічних вод та особливостей 

водокористування у водному об’єкті, до якого скидаються ці води; 

п’ятий – обґрунтування розумних альтернатив шляхів підвищення екологічної 

безпеки регульованого скидання промислових стічних вод з накопичувача.  

Етап 4. Експертно-аналітичне визначення найбільш екологічно-безпечних 

короткострокових та довгострокових заходів щодо зменшення впливу регульованого 

скидання промислових стічних вод на якість води поверхневих водних об’єктів. 

Ієрархічне представлення структури впливів накопичувача промислових 

стічних вод на довкілля та її аналіз за допомогою методу аналізу ієрархій (МАІ) 

дозволили визначити, що у період скидання промислових стічних вод ключовим 

впливом водойми-накопичувача на довкілля є хімічний вплив акумульованих у ній 

забруднюючих речовин на якість води у водному об’єкті – приймачі стічних вод, а 

основним критерієм, за яким визначаються пріоритетні забруднюючі речовини, є 

ступінь перевищення у скидних водах нормативів ГДК, встановлених для окремих 

речовин, що містяться у акумульованих промислових стічних вод. 
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Просторові та часові масштаби впливу скидання промислових стічних вод у 

даному науковому підході визначаються на підставі використання методів описової 

статистики для порівняння однорічних та багаторічних рядів даних гідрохімічного 

моніторингу у різних створах. 

Запропонований науковий підхід дає можливість оцінити, чи є статистично 

значимими зміни якості води водного об’єкта під впливом скидання стічних вод на 

фоні їх природних  коливань, та визначити часові та просторові параметри цього 

впливу. Він також дозволяє виявити пріоритетні показники якості води, за якими 

відбувається погіршення, та здійснити екологічно-обґрунтований вибір пріоритетних 

заходів для підвищення екологічної безпеки скидання промислових стічних вод. 

Визначення кількісних просторово-часових параметрів впливів діючих 

водойм-накопичувачів на якість води поверхневих водних об’єктів на етапі 3 

розробленого підходу можливе за трьома варіантами (рис. 2.4):  

 

Рисунок 2.4 – Алгоритм комплексної оцінки впливу накопичувача на якість води 
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Варіант 1. Спостереження проводяться в контрольному та фоновому створах. 

З рядів спостережень в контрольному і фоновому створах формують дві вибірки: 

перша – концентрації забруднюючих речовин в фоновому створі СФС, друга – 

концентрації забруднюючих речовин в контрольному створі СКС за періоди, 

синхронні з періодами скидання. Для обох вибірок розраховують середні і 

дисперсії, потім виконують аналіз вибірок на однорідність шляхом порівняння з 

довідковими критичними значеннями критеріями Фішера та Стьюдента. 

Варіант 2. Спостереження проводяться лише в контрольному створі, у 

фоновому створі вони відсутні. Ряд спостережень у контрольному створі поділяють 

на дві сукупності за ознакою «скидання є – скидання немає». Перевірку на 

однорідність виконують для двох отриманих сукупностей так само, як і для 

варіанту 1. При цьому обидві сукупності повинні відноситься до одного і того ж 

гідрологічному сезону (повені або межені). 

Варіант 3. Дані спостережень відсутні як в контрольному, так і в фоновому 

створах. В цьому випадку оціночне рішення можливе з використанням непрямих 

методів встановлення статистичних параметрів коливань показника якості річкової 

води в районі місця скидання. Оцінити якість води можна на основі багаторічних 

щомісячних, щоквартальних або середньорічних даних якості води водного 

об’єкта, який приймає стічні води накопичувача, за допомогою інструментів 

описової статистики програми Statistica (ver. 10).  

Аналіз даних спостережень виконується за наявними показниками якості 

води у створах нижче місця скидання у такій послідовності:  

– для кожного показника в програмі Statistica заповнюють таблиці даних 

середньорічних значень в контрольних пунктах за період спостережень; 

– будуються такі графіки: лінійний графік залежності зміни показника, 

діаграма розмаху значень показника та підсумкові графіки порівняльної статистики 

для окремого показника за період спостережень (лінійний графік залежності зміни 

показника від часу дає загальну картину динаміки показника; аналіз діаграм 

розмаху дає можливість отримати уявлення про динаміку коливань; підсумкові 

графіки дають наочне представлення результатів статистичної обробки даних); 
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– на основі результатів аналізу графіків визначаються часові та просторові 

параметри впливів, зокрема встановлюються межі зони хімічного впливу; 

– заключним етапом аналізу наявних даних є відображення результатів 

обробки даних за пріоритетними показниками на карто-схемах. Такі карто-схеми 

можуть наочно відображати розміщення контрольних створів, де встановлено 

залежність значень  пріоритетного показника від наявності або відсутності 

скидання промислових стічних вод та межі зони впливу. 

Результати аналізу рядів даних використовуються на подальших підетапах 

етапу З та на заключному етапі  комплексної оцінки при обґрунтуванні заходів 

щодо підвищення екологічної безпеки регульованого скидання  промислових 

стічних вод. 

Запропонований підхід до оцінки впливу регульованого скидання стічних вод 

з накопичувача на якість води за допомогою використання критерії Фішера та 

Стьюдента відрізняється від попереднього тим, що дає можливість оцінювання при 

умові наявності результатів гідрохімічних спостережень у створах моніторингу 

якості води нижче за течією від місця скидання та контрольного створу в період 

скидання та не скидання стічних вод з накопичувача. При такому порівнянні рядів 

гідрохімічної інформації можна визначити зону впливу скидання промислових 

стічних вод з накопичувача за пріоритетними показниками. 

При цьому використання багаторічних даних гідрохімічних спостережень дає 

можливість встановлення хронічного (постійного) впливу та дає більшу 

достовірність отриманих результатів за рахунок збільшення числа вибірок. 

Дана процедура комплексної оцінки впливу накопичувачів на якість 

поверхневих водних об’єктів може бути використана розробниками ОВД при 

перегляді або оновленні умов провадження планованої діяльності з експлуатації та 

реконструкції накопичувачів та спеціалістами при проведенні екологічного аудиту. 

Методичні підходи, передбачені етапом 3 розробленої процедури, можуть 

використовуватись фахівцями Держводагенства при проведенні державного 

моніторингу стану поверхневих вод. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Визначені основні фактори впливу накопичувачів високомінералізованих 

шахтних вод на довкілля. Накопичувачі є значним джерелом негативного впливу 

практично на всі компоненти навколишнього природного середовища. Найбільш 

суттєвими факторами впливів на поверхневі і підземні води, а також ґрунти є 

гідрологічні та гідрохімічні. 

2. Теоретично обґрунтовано системний підхід до підвищення екологічної 

безпеки регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод із водойм-

накопичувачів шляхом експертно-аналітичного визначення найбільш екологічно-

безпечних короткострокових та довгострокових заходів на основі розробленої 

процедури комплексного багатофакторного оцінювання впливів на якість води 

поверхневих водних об’єктів. 

3. Розроблена процедура комплексного багатофакторного оцінювання 

впливів на якість води поверхневих водних об’єктів, яка складається з чотирьох 

етапів: 

Етап 1. Визначення та структурування факторів впливу, первинних та 

вторинних процесів впливів скидання промислових стічних вод із водойм-

накопичувачів у їх взаємодії з елементами, факторами й умовами довкілля. 

Етап. 2. Декомпозиція задачі підвищення екологічної безпеки регульованого 

скидання промислових стічних вод із водойм-накопичувачів у вигляді 

ієрархічного подання комплексу взаємопов’язаних структурних елементів, що 

враховуються при оцінюванні екологічної безпеки. 

Етап 3. Комплексна багатофакторна оцінка показників впливу на якість 

води з використанням методів описової статистики для порівняння наявних 

щорічних, однорічних та багаторічних рядів даних гідрохімічного моніторингу у 

різновіддалених створах, яка включає п’ять підетапів: 

перший – заповнення таблиць значень показників якості води у фоновому 

створі, місці скидання стічних вод, контрольному створі та в створах нижче за 

течією, виходячи з наявних даних гідрохімічного моніторингу;  
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другий – вибір варіанту оцінки впливу накопичувачів стічних вод на стан 

поверхневих водних об’єктів за розробленим алгоритмом, на підставі результатів 

першого підетапу, та визначення кількісних просторово-часових параметрів 

впливу;  

третій – визначення вимог до якості води водного об’єкта, необхідних для 

забезпечення потреб водокористування у зоні впливу накопичувача з виділенням 

критичних періодів;  

четвертий – визначення пріоритетних показників якості води, виходячи зі 

складу акумульованих у накопичувачі промислових стічних вод та особливостей 

водокористування у водному об’єкті, до якого скидаються ці води; 

п’ятий – обґрунтування розумних альтернатив шляхів підвищення 

екологічної безпеки регульованого скидання промислових стічних вод з 

накопичувача. 

Розроблена процедура дає можливість оцінити, чи є статистично значимими 

зміни якості води водного об’єкту під впливом скидання стічних вод на фоні їх 

природних  коливань та виявити пріоритетні показники якості води, за якими 

відбулось погіршення. 

4. Запропонований підхід до оцінки впливу регульованого скидання стічних 

вод з накопичувача на якість води за допомогою використання критерії Фішера та 

Стьюдента відрізняється від попереднього тим, що дає можливість оцінювання 

при умові наявності результатів гідрохімічних спостережень у створах 

моніторингу якості води нижче за течією від місця скидання та контрольного 

створу в період скидання та не скидання стічних вод з накопичувача.  При такому 

порівнянні рядів гідрохімічної інформації можна визначити зону впливу скидання 

промислових стічних вод з накопичувача за пріоритетними показниками. 

Встановлено, що використання багаторічних даних гідрохімічних 

спостережень дає можливість встановлення хронічного (постійного) впливу та дає 

більшу достовірність отриманих результатів за рахунок збільшення числа вибірок. 

5. Розроблена процедура комплексної оцінки впливу накопичувачів на 

якість води поверхневих водних об’єктів може бути використана розробниками 
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ОВД при перегляді або оновлення умов провадження планованої діяльності з 

експлуатації та реконструкції накопичувачів та спеціалістами при проведенні 

екологічного аудиту. Методичні підходи, передбачені етапом 3 розробленої 

процедури, можуть використовуватись спеціалістами Державного агентства 

водних ресурсів України при проведенні державного моніторингу стану 

поверхневих вод. 

Основні результати проведених досліджень за даним розділом наведено у 

публікаціях: [32, 35, 36, 151, 154]. 
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РОЗДІЛ 3 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЮЧИХ НАКОПИЧУВАЧІВ 

ШАХТНИХ ВОД НА ЯКІСТЬ ВОДИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

(НА ПРИКЛАДІ Р. ІНГУЛЕЦЬ ТА Р. САМАРА) 

 

В даному розділі дисертаційного дослідження проведено комплексну оцінку 

впливу скидання високомінералізованих шахтних вод із ставків-накопичувачів на 

якість води та господарське використання водних ресурсів на прикладі річок 

Інгулець та Самара із застосуванням розробленої комплексної процедури 

оцінювання. 

Дослідженням хімічного складу води р. Інгулець  присвячений ряд робіт 

[23–30, 41]. Проведена оцінка впливу скидання шахтних вод свідчить про те, що 

формування хімічного складу вод р. Інгульця відбувається під впливом 

потужного антропогенного навантаження на водні ресурси річки [32, 36]. 

Дослідження науковців, як правило, базуються на результатах аналізу 

узагальнених багаторічних даних щодо гідрохімічного режиму річки (середніх 

величинах показників) та не охоплюють всього періоду спостережень (як 

правило, розглядається інформація до 2014 р). Тому, на думку авторів [36], 

вивчення динаміки якості води р. Інгулець з виокремленням різних фаз 

гідрологічного режиму річки сформує більш точне уявлення про фактори 

формування гідрохімічного режиму та є передумовою для розробки конкретних 

водоохоронних заходів [36]. 

 

3.1. Коротка характеристика водогосподарської системи ставок-

накопичувач б. Свистунова – р. Інгулець 

 

За діючою схемою водовідведення високомінералізовані шахтні води з 

південної групи шахт відводяться у ставок-накопичувач шахтних вод, що 

знаходиться на відстані 3,2 км від р. Інгулець у балці Свистунова, входить у 

систему водозбору цієї річки та відкривається у річище з лівого берега (рис. 3.1). 
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Адміністративно об’єкт розташований на південь від м. Кривий Ріг у 

Широківському районі Дніпропетровської області за межами населеного пункту. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема ділянки р. Інгулець в районі розташування ставка-

накопичувача в б. Свистунова 
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Щорічне регульоване скидання надлишків зворотних вод в обсязі 10,0–

12,0 млн. м3 здійснюється згідно з щорічно затверджуваним Регламентом скиду 

[54] виключно у міжвегетаційний період (листопад – лютий). Концентрація солей 

в шахтних водах, які скидаються, коливається в межах 38,0 – 42,0 г/дм3 (в 

середньому близько 40,0 г/дм3). У руслі р. Інгулець зворотні води розбавляються 

до досягнення встановлених екологічно обґрунтованих значень вмісту хлоридів та 

загальної мінералізації (не більше 4,5 г/дм3 та 9,0 г/дм3, відповідно) [54], що 

фіксуються у контрольному створі, розташованому нижче місця скиду за межами 

розрахункової зони повного змішування.  

Для досягнення розрахункової концентрації солей у контрольному створі 

передбачається синхронна подача води з Карачунівського водосховища в обсягах, 

достатніх для розбавлення шахтних вод, що скидаються [54]. 

Після скидання надлишків зворотних вод, для ліквідації наслідків скидання 

та поліпшення якості води у водному об’єкті в період нересту та на початку 

рекреації, у березні-квітні здійснюється санітарна промивка русла річки Інгулець 

від греблі Карачунівського водосховища до її гирла [54].  

Для забезпечення нормативної якості води на водозаборі Інгулецької 

зрошувальної системи та підтримки рекреації після завершення санітарної 

промивки русла Інгульця щорічно, починаючи з 2011 року, здійснювалися 

додаткові попуски води з Карачунівського водосховища протягом поливного 

сезону (оздоровча промивка) [54].  

Для компенсації об’ємів води, витрачених з Карачунівського водосховища у 

періоди скидання шахтних вод, санітарної та оздоровчої промивки, в верхню 

частину басейну р. Інгулець каналом «Дніпро-Інгулець» подаються відповідні 

обсяги дніпровської води (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Основні елементи водогосподарської системи р. Інгулець 
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При виконанні оцінки впливу планованої діяльності на поверхневі води 

проведено збір, систематизацію та аналіз ретроспективної відомчої та публічної 

інформації (з 2008 до 2018 р.) наданої ПрАТ «УкрВодпроект» для виконання 

роботи [174] щодо якості води за гідрохімічними показниками 10-ти відомчих 

контрольних створах в межах ділянки р. Інгулець від Карачунівського 

водосховища до державного контрольного гідропосту в с. Андріївка, та 

опублікованих даних гідрохімічних вимірювань [175] у гідрометричних створах 

Держводінспекції у нижній течії р. Інгулець від с. Калінінське до місця впадіння у 

р. Дніпро (с. Садове).   

Обробка отриманих даних проводилася за допомогою додатку Microsoft 

Excel побудова графіків, а розрахунок критеріїв Фішера та Стьюдента в програмі 

статистика Statistica (ver. 10). 

Аналіз масиву даних моніторингових гідрохімічних вимірювань, 

проведених у періоди скидання ВМШВ з ставка-накопичувача б. Свистунова за 

2012–2018 рр. у воді р. Інгулець у контрольних створах, які розміщенні вище 

скиду виконано для 6-ти контрольних створів за показниками хлориди, сульфати, 

азот амонійний, нітрити (Додаток Д.1, рис. Д.1.1–Д.1.6, табл. Д.1.1–Д.1.4). 

Встановлено, що вміст хлоридів знаходився в діапазоні від 125 до 800 мг/дм3, що 

складає 0,36–1,6ГДККП, вміст сульфатів в діапазоні 200– 1200 мг/ дм3 (0,4–

2,4ГДККП), азоту амонійного – 0,04–1,6 мг/л (відповідає нормативам), вміст 

нітритів – 0,001–3,0 мг/л (відповідає нормативам).   

Таким чином, аналізом результатів визначено, що якість води на ділянці  р. 

Інгулець вище місця скидання високомінералізованих шахтних вод із ставка-

накопичувача у б. Свистунова у періоди скидання ВМШВ за 2012–2018 рр. 

встановленим нормативам за вмістом хлоридів та сульфатів. 

Характеристика зворотних вод ставка-накопичувача б. Свистунова 

За аналізом відомчих даних регульованого скидання надлишкових 

зворотних вод з накопичувача шахтних вод у б. Свистунова в 2012–2018, 

встановлено, що воно відбувалося:  

в 2012–2013 рр. з листопада по лютий, тривалість 119 діб; 
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в 2013–2014 рр. з листопада по лютий, тривалість 95 діб; 

в 2014–2015 рр. з листопада по лютий, тривалість 119 діб; 

в 2015–2016 рр. з грудня по лютий, тривалість 88 діб; 

в 2016–2017 рр. з грудня по лютий, тривалість 82 діб; 

в 2018 р. з січня по лютий, тривалість 40 діб. 

В табл. 3.1 представлені дані щодо вмісту забруднюючих речовин в воді 

ставка-накопичувача б. Свистунова в 2012–2017 рр., одержані ПрАТ 

«Укрводпроект» перед початком скидання надлишкових зворотних вод у р. 

Інгулець за 15 показниками.  

Таблиця 3.1 – Динаміка вмісту забруднюючих речовин в воді (мг/ дм3) 

ставка-накопичувача в б. Свистунова в 2012–2017 рр. 
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2012 20200 1360 40500 0,3 3,0 4,5 0,15 15,3 0,3 0,3 0,001 0,05 >4,0 - 8,0 

2013 21500 1400 41000 0,33 3,5 3,0 0,15 16,5 0,3 0,3 0,001 0,1 5,0 - 8,0 

2014 20890 1390 41000 0,33 3,4 2,6 0,18 16,5 0,3 0,3 0,001 0,1 5,0 - 8,0 

2015 20750 1370 38000 0,3 3,4 2,6 0,18 17,3 0,3 0,3 0,001 0,1 6,0 - 8,0 

2016 20565 1395 38690 0,3 3,5 2,7 0,17 17,5 0,3 0,3 0,001 0,1 6,0 - 8,0 

2017 20200 1370 38000 0,3 3,3 2,7 0,17 17,0 0,3 0,3 0,001 0,1 6,0 - 8,0 

 

Аналіз даних (табл. 3.1) показав, що в акумульваних ВМШВ перед 

початком скидання зворотних вод вміст нафтопродуктів, заліза загального та 

фенолів знаходиться на рівні ГДККП. Кратність перевищення ГДК за завислими 

речовинами складає 2,7–3 рази і не змінюється під час скидання. За вмістом 

хлоридів кратність перевищення ГДККП у ВМШВ перед скиданням становить 

57,7–61,4, під час скидання – 50–63; за мінералізацією, відповідно, 38–41 та 36–

41,2 раз, за вмістом сульфатів – 2,7–2,8 та 2,1–3. Тобто істотних змін якості води в 

контрольному створі «б. Свистунова» до початку скидання зворотних та під час 

скидання не відбувається.  



104 

Таким чином, пріоритетними показниками забруднення води ставка-

накопичувача є (у порядку зменшення пріоритетів) хлориди, мінералізація, та 

сульфати. 

 

3.2. Комплексна оцінка впливу регульованого скидання зі ставка-

накопичувача на якість води р. Інгулець 

 

Оцінка впливу регульованого скидання ВМШВ із ставка-накопичувача б. 

Свистунова на якість води р. Інгулець виконувалась за етапом 3 розробленої 

процедури комплексного багатофакторного оцінювання впливів регульованого 

скидання промислових стічних вод з водойм-накопичувачів на якість води 

поверхневих водних об’єктів. Етап 3 включає 5 підетапів, на першому з яких 

передбачається заповнення таблиць даних якості води у фоновому створі, місці 

скидання стічних вод, контрольному створі та в створах нижче за течією;  

За результатами першого підетапу виявлені наступні дані гідрохімічних 

спостережень: у фоновому, контрольному створах, та в створах, розташованих 

нижче за течією від контрольного створу.  

Для оцінки використані масиви відомчих даних щоденних гідрохімічних 

вимірювань у чотирьох створах, розташованих на р. Інгулець:  

– фоновий створ (500 м вище скиду шахтних вод з ставка-накопичувача); 

– контрольний створ нижче створу повного змішування шахтних вод з 

річковими; 

– створ гідрохімічного моніторингу в с Андріївка; 

– створ гідрохімічного моніторингу в м. Снігурівка. 

У перших двох створах  щоденні гідрохімічні вимірювання під час скидання 

проводилися лабораторією ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний 

комбінат" за показниками «хлориди», «сульфати», «азот амонійний», «нітрити». У 

створах с. Андріївка та м. Снігурівка щоденні вимірювання за показником 

«хлориди» в воді р. Інгулець проводилися відповідними регіональними 

лабораторіями, підпорядкованими Державному агентству водних ресурсів. 
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Виходячи з результатів першого підетапу, на другому підетапі розглянуто 

можливі варіанти оцінки впливу скидання шахтних вод з діючого накопичувача 

на р. Інгулець (табл. 3.2): 

1. За рядами даних в фоновому та контрольному створах (ФС та КС) під час 

скидання шахтних вод. При цьому формуються і порівнюються між собою дві 

відповідні вибірки СФС и СКС. 

2. За рядами даних в створах, розташованих нижче контрольного створу, в 

періоди коли є скидання шахтних вод та в періоди, коли його немає. При цьому 

порівнюються вибірки з цих рядів, що належать до одного гідрологічного сезону. 

Розрахунки за цим варіантом дозволяють зробити висновок щодо впливу 

скидання зворотних вод з накопичувача на різні ділянки річки. 

Таблиця 3.2 – Варіанти забезпеченості розрахунків даними спостережень 

Створи 

Відстань від 

місця скидання, 

м 

Наявні масиви даних 
Можливий 

варіант 

порівняння даних 
Періоди 

скидання 

Періоди 

відсутності 

скидання 

1. ФС 500 + -  

2. КС 1500 + - 1 

3. Андріївка 33500 + + 1;2 

4. Снігурівка 204000 + + 1;2 

 

Стік р. Інгулець на ділянці скидання шахтних вод (від греблі 

Карачунівського водосховища до створу моніторингу якості води в с. Андріївка) 

формується за рахунок точкових скидів промислових та побутових зворотних вод, 

попусків з Карачунівського водосховища та з повністю зарегульованої лівої 

притоки – р. Саксагань. Внаслідок цього, протягом ряду десятиліть природний 

режим стоку та природні процеси формування якості води у р. Інгулець є 

повністю порушеними, що робить неможливим визначення природної фонової 

якості води р. Інгулець на цій ділянці.  

За цих умов ряди гідрохімічних спостережень, що характеризували періоди 

скидання шахтних вод зі ставка-накопичувача, порівнювалися з аналогічними 

рядами, що характеризували періоди відсутності скидання шахтних вод, коли 
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якість води на цій ділянці формувалась, головним чином, під впливом інших 

гідрологічних факторів та джерел забруднення. 

Для розрахунків за варіантом 1 з масиву даних зробили вибірку даних, які 

характеризували період скидання 2012–2013 рр., 2013–2014 рр., 2014-2015 рр., 

2015–2016, 2016–2017 рр. Вибірку поділили на два ряди: 1-й ряд – дані щодо 

якості води в фоновому створі, 2-й ряд – дані щодо якості води в контрольному 

створі.  

Для розрахунків за варіантом 2 з масиву даних використані дві вибірки: 

2012 – 2014 рр., коли скидання починалося з листопада, та 2015–2016 рр., коли 

скидання починалося з грудня. В усі роки скидання шахтних вод закінчувалось у 

лютому. Для порівняння однорічних даних спостережень обрано листопад 2014 р. 

(скидання є) та листопад 2017 р. (скидання відсутнє). 

Далі для сформованих вибірок розрахували критерії  Фішера (F) та 

Стьюдента (t) за допомогою програми Statisticа ver.10., отримані результати 

порівняли з їх критичними значеннями [176] та зробили висновок щодо 

однорідності. 

Результати розрахунків перевірки гіпотези однорідності рядів за варіантом 1 

наведено в табл. 3.3 та 3.4. 

Результати розрахунків  перевірки гіпотези однорідності рядів за варіантом 

2 наведено в табл. 3.5 та 3.6. 
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Таблиця 3.3 – Результати розрахунків критеріїв Фішера та Стьюдента за даними 2012–2017 р. у фоновому та 

контрольному створах за варіантом 1 для однорічних вибірок 

Показник 

Фоновий 

створ 

Контрольний 

створ 

F Fкр t tкр 
Перевірка на 

однорідність 

Гіпотеза 

однорідності 

приймається 

або 

відхиляється? 

Висновок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2012–2013 

Хлориди 512,49 

82 

3564,73 

79 

19,39 

3,90 

-44,45 

1,96 

F > Fкр; 19,39 > 3,90 відхиляється 
 Є істотний 

вплив 

Сульфати 609,01 725,61 1,43 -10,39 
F < Fкр; 1,43 < 3,90 

|t|>tкр; 10,39 > 1,96 
відхиляється 

Є істотний 

вплив 

Азот 

амонійний 
0,204 0,163 3,03 2,02 Не проводилась* – 

Негативний 

впив відсутній 

Нітрити 0,089 0,092 1,48 -0,47 
F < Fкр; 1,48 < 3,90, 

|t|≤tкр, 0,47 <1,96  
приймається 

Вплив 

неістотний 

2013–2014 

Хлориди 449,59 

63 

3122,41 

69 

60,806 

3,92 

-25,67 

1,96 

F > Fкр; 60,806 > 3,92 відхиляється 
Є істотний 

вплив 

Сульфати 540,73 670,10 1,26 -13,23 
F < Fкр; 1,26 < 3,92 

|t|>tкр; 13,23 > 1,96 
відхиляється 

Є істотний 

вплив 

Азот 

амонійний 
0,17 0,158 1,54 0,95 Не проводилась* – 

Негативний 

впив відсутній 

Нітрити 0,068 0,094 1,09 -3,4 
F < Fкр; 1,09 < 3,92, 

|t|>tкр, 3,4 > 1,96  
відхиляється 

Є істотний 

вплив 

2014–2015 

Хлориди 508,60 

79 

3400,43 

82 

28,48 

3,90 

-30,26 

1,96 

F > Fкр; 28,48> 3,90 відхиляється 
Є істотний 

вплив 

Сульфати 527,13 643,85 1,65 -13,02 
F < Fкр; 1,65 < 3,90 

|t|>tкр; 13,02> 1,96 
відхиляється 

Є істотний 

вплив 

Азот 

амонійний 
0,21 0,19 2,39 1,15 Не проводилась* – 

Негативний 

впив відсутній 

Нітрити 0,06 0,07 15,51 -0,58 F > Fкр; 15,51 > 3,90 відхиляється 
Є істотний 

вплив 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2015–2016 

Хлориди 478,21 

57 

3311,68 

56 

37,93 

3,94 

-30,52 

1,983 

F > Fкр; 37,925 > 3,94 відхиляється 
Є істотний 

вплив 

Сульфати 619,95 704,31 2,06 -5,10 
F < Fкр; 2,06< 3,94 

|t|>tкр; 5,10 > 1,983 
відхиляється 

Є істотний 

вплив 

Азот 

амонійний 
0,26 0,255 1,49 0,27 Не проводилась* – 

Негативний 

впив відсутній 

Нітрити 0,069 0,097 1,63 -1,34 
F < Fкр; 1,63 < 3,94, 

|t|<tкр, 1,34 < 1,983  
приймається 

Вплив 

неістотний 

2016–2017 

Хлориди 480,41 

54 

2811,04 

53 

152,94 

3,94 

-21,085 

1,983 

F > Fкр; 152,937 > 3,94 відхиляється 
Є істотний 

вплив 

Сульфати 678,72 741,00 1,417 -4,874 
F < Fкр; 1,417 < 3,94 

|t|>tкр; 4,874>1,983 
відхиляється 

Є істотний 

вплив 

Азот 

амонійний 
0,21 0,24 1,86 -1,821 Не проводилась* – 

Негативний 

впив відсутній 

Нітрити 0,052 0,068 3,041 -1,746 
F < Fкр; 3,041 < 3,94, 

|t|≤tкр,1,746<1,983,  
приймається 

Вплив 

неістотний 

* Перевірка на однорідність не потрібна, оскільки середні значення показника в фоновому створі вищі ніж в контрольному. 

 

 

Закінчення таблиці 3.3 
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Таблиця 3.4 – Результати розрахунків критеріїв Фішера та Стьюдента за 

багаторічними даними 2012–2017 р. у фоновому та контрольному створах за 

варіантом 1 для багаторічних вибірок 

Показник 

Фоновий 

створ 

Контрольний 

створ 

F Fкр t tкр 

Висновок 

щодо перевірки 

рядів на 

однорідність 

С
ер

ед
н

є 

К
іл

ьк
іс

ть
 

сп
о
ст

ер
еж

ен
ь 

С
ер

ед
н

є 

К
іл

ьк
іс

ть
 

сп
о
ст

ер
еж

ен
ь 

Хлориди 488,9 

338 

3274,21 

336 

39,55 

3,86 

-

63,55 

1,96 

F > Fкр; 39,55 > 

3,86 

гіпотеза 

відхиляється, 

є істотний вплив 

Сульфати 589,3 693,83 1,68 
-

16,65 

F < Fкр; 1,68 < 3,86 

|t|>tкр; 16,65 > 1,964 
гіпотеза 

відхиляється, 

є істотний вплив 

Азот 

амонійний 
0,209 0,195 1,75 1,71 

F < Fкр; 1,75 < 3,86 

|t| < tкр; 1,71 < 1,964 
гіпотеза 

приймається, вплив 

неістотний 

Нітрити 0,069 0,083 1,04 -2,94 

F < Fкр; 1,04 < 3,86 

|t| > tкр; 2,94 > 1,964 
гіпотеза 

відхиляється, є 

істотний вплив 

 

Таблиця 3.5 – Результати розрахунків  критеріїв Фішера та Стьюдента за 

даними 2014 та 2017 р. у створах с. Андріївка (33,5 км від місця випуску 

зворотних вод) та м. Снігурівка (204,5 км від місця випуску зворотних вод) за 

показником «хлориди» за варіантом 2 для однорічних вибірок  

Період Середнє 
Кількість 

спостережень 
F Fкр t tкр 

Висновок 
щодо перевірки рядів 

на однорідність 

створ с. Андріївка 
Листопад 2014 

(скидання є) 2716,44 

45 39,06 3,96 
-

8,48 
1,987 

F > Fкр;  

39,06 > 3,96 
гіпотеза відхиляється, є 

істотний вплив 

Листопад 2017 
(скидання 

відсутнє) 
1434,89 

створ м. Снігурівка 
Листопад 2014 

(скидання є) 1279,556 

45 6,877 3,96 
-

0,96 
1,987 

F > Fкр;  

6,877 > 3,96 
гіпотеза відхиляється, є 

істотний вплив 

Листопад 2017 
(скидання 

відсутнє) 
1227,111 
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Таблиця 3.6 – Результати розрахунків  критеріїв Фішера та Стьюдента за 

багаторічними даними 2012–2017 р. у створах с. Андріївка та м. Снігурівка за 

варіантом 2 для багаторічних вибірок  

Період 

С
ер

ед
н

є 

К
іл

ьк
іс

ть
 

сп
о
ст

ер
еж

ен
ь 

F Fкр t tкр 

Висновок 

щодо перевірки 

рядів на 

однорідність 

створ с. Андріївка  

Листопад 

2012,2013,2014 
2338,59 

135 31,82 3,89 -11,47 1,96 

F > Fкр;  

31,821 > 3,89 

гіпотеза 

відхиляється, є 

істотний вплив 

Листопад 

2015,2016,2017 
1265,37 

створ м. Снігурівка  

Листопад 

2012,2013,2014 
1651,85 135 

19,71 3,89 -4,044 1,96 

F > Fкр;  

19,71 > 3,89 

гіпотеза 

відхиляється, є 

істотний вплив 
Листопад 2015,2017 1209,44 90 

 

Перевірка гіпотези однорідності рядів спостережень однорічних та 

багаторічних в фоновому та контрольному створах за варіантом 1 показала, що 

отримані значення критерію t вказують на значну відмінність значень вмісту 

хлоридів та сульфатів у контрольному створі від значень у фоновому створі. 

Проведення перевірки на однорідність рядів за показником «азот амонійний» 

для однорічних спостережень у періоди скидання в 2012–2013, 2013–2014, 

2014–2015 рр. було визнане недоцільним, оскільки в ці періоди середні 

значення показника в фоновому створі були вищими від його значень у 

контрольному створі. 

Використання для розрахунків рядів багаторічних спостережень дало 

можливість простежити загальні тенденції зміни якості води річки, при цьому 

результати розрахунків за багаторічний період повністю узгоджувалися з 

результатами розрахунків за однорічними спостереженнями. 

За допомогою розрахунку за варіантом 1 встановлено, що: 
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– скидання зворотних вод зі ставка-накопичувача істотно впливає на 

якість води р. Інгулець, що проявляється в збільшенні вмісту в воді хлоридів та 

сульфатів; 

– найбільша відмінність рядів спостережень у контрольних створах від 

ряду спостережень у фоновому створі – найбільше погіршення якості води – 

спостерігається за вмістом у воді хлоридів, таким чином, вплив скидання 

зворотних вод зі ставка-накопичувача на вміст хлоридів у воді р. Інгулець слід 

вважати ключовим впливом;.  

– вплив скидання зворотних вод зі ставка-накопичувача на вміст азоту 

амонійного та нітритів у воді р. Інгулець є неістотним. 

Розрахунок критеріїв Фішера та Стьюдента за варіантом 2 та перевірка 

гіпотези однорідності однорічних та багаторічних рядів спостережень в 

створах, розташованих нижче контрольного створу на 33,5 км (створ 

с. Андріївка) та 204 км (створ м. Снігурівка), показали:  

– скидання зворотних вод з накопичувача істотно впливає на збільшення 

вмісту хлоридів в обох створах; 

– отримані значення критерію t свідчать про більш істотну відмінність 

між рядами, тобто більш суттєвий вплив, в створі с. Андріївка. 

Динаміка розрахункових значень критеріїв F і t, одержаних для усіх трьох 

створів, розташованих вздовж р. Інгулець нижче місця скидання надлишку 

зворотних вод зі ставка-накопичувача, наведена у графічному вигляді на 

рисунку 3.3. З рисунку випливає, що зі збільшенням відстані створів від місця 

скидання зворотних вод збільшується однорідність рядів спостережень, а це 

свідчить про відповідне зменшення впливу зворотних вод на якість води 

р. Інгулець. 
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Рисунок 3.3 – Порівняння значень критеріїв F і t, отриманих в результаті 

розрахунків для ділянки р. Інгулець від фонового створу до м. Снігурівка 

 

З аналізу графіків можна зробити висновок, що обидва параметри можуть 

бути використані для кількісного порівняння величини впливу джерела 

забруднення на якість води на різних відстанях від нього навіть у тому випадку, 

коли порівняння рядів спостережень для окремих створів здійснюється за 

методично відмінними варіантами розрахунків. При цьому критерій F є більш 

чутливим до динаміки величини впливу, а критерій t – до наявності впливу.  

Результати третього та четвертого підетапів комплексної багатофакторної 

оцінки показників впливу на якість води регульованого скидання 

високомінералізованих шахтних вод із ставка-накопичувача у б. Свистунова 

викладені нижче. 

 

3.3. Дослідження впливу регульованого скидання 

високомінералізованих шахтних вод із ставка-накопичувача у 

б. Свистунова на водокористування в нижній ділянці р. Інгулець 

 

Найбільшими водокористувачами в басейні р. Інгулець є промисловість, 

житлово-комунальне і сільське господарство, а також рибне господарство у 

пониззі річки. В адміністративно-територіальному відношенні основний забір 

води в басейні  p. Інгулець здійснюється підприємствами Дніпропетровської та 
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Миколаївської областей. Значно менше використовують водні ресурси 

водокористувачі Кіровоградщини та Херсонщини [28]. 

Проблема водозабезпечення житлово-комунального та сільського 

господарства в басейні р. Інгулець давно носить гострий характер. Зокрема, 

внаслідок несанкціонованого скидання високомінералізованих шахтних вод 

підприємствами Кривбасу у червні 1995 р. значно погіршилась якість води в 

р. Інгулець за вмістом хлоридів. Через це була припинена подача води для 

водопостачання м. Миколаєва, хоча місто відчувало гострий дефіцит питної води 

в умовах епідемії холери. Вміст хлоридів у магістральному каналі системи 

водопостачання перевищував допустимий рівень у 1,5-3 рази [177]. На початку 

2000 років рівень забезпечення сільського населення гарантованим 

водопостачанням був в цілому низьким [28]. 

Тому виникає необхідність оцінки сучасного стану цього питання. 

На підставі аналізу сучасної структури водокористування в межах нижньої 

течії р Інгулець було визначено, що критичними періодами для забезпечення 

екологічної безпеки використання водних ресурсів річки є весняний нерестовий 

період та період літньо-осінньої межені, який співпадає з періодом 

найактивнішого комплексного водокористування.  

Діючий режим регульованого скидання ВМШВ був розроблений з 

врахуванням цих періодів, але при цьому не досягнуто виконання нормативних 

вимог до якості річкової води. 

З метою оцінки впливу скидання зворотних вод зі ставка-накопичувача на 

використання нижньої ділянки р. Інгулець для задоволення побутових потреб 

населення, рекреації та зрошення було проведено аналіз відповідності значень 

показників якості води гранично допустимим концентраціям забруднюючих 

речовин в воді для водойм культурно-побутового водокористування (ГДККП) за 

СанПіН 4630-88  та зрошувальним нормам за ДСТУ 2730:2015 [178]. 
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3.3.1 Оцінка впливу регульованого скидання високомінералізованих 

шахтних вод зі ставка-накопичувача у б. Свистунова на водокористування 

для комунально-побутових потреб населення 

 

За результатами перших двох підетапів комплексної оцінки впливу 

скидання зворотних вод зі ставка-накопичувача б. Свистунова, зробленої у 

підрозділі 3.2 цієї роботи, можна стверджувати, що зазначена діяльність викликає 

погіршення якості води р. Інгулець нижче місця скидання шахтних вод за такими 

показниками, як хлориди, сульфати, мінералізація, при цьому найсуттєвіший 

вплив полягає у збільшенні в річковій воді концентрації хлоридів.  

Нижче наведено результати аналізу внутрішньорічної динаміки якості води 

у нижній течії р. Інгулець за вмістом хлоридів і сульфатів, які є пріоритетними 

показниками хімічного впливу регульованого скидання ВМШВ, в умовах 

здійснення описаного в підрозділі 3.1 режиму регульованого скидання за 

регламентом [54]. Аналіз динаміки вмісту хлоридів в створах с. Андріївка та 

м. Снігурівка був проведений на основі відомчих даних щоденних вимірювань. У 

створах р.  Інгулець, 124 км, с. Калінінське, р. Інгулець, 20 км, с. Дар'ївка, «р. 

Інгулець, 0 км, с. Садове, гирло р. Інгулець предметом аналізу були результати 

моніторингу Держводагентства [176].  

Вміст хлоридів у створі с. Андріївка (265 км від гирла р. Інгулець) у 

проаналізований часовий період знаходився  в межах 662–4327 мг/дм3. Кратність 

перевищення ГДККП в створі с. Андріївка досягала 12,3 разів. Під час оздоровчої 

промивки  вміст хлоридів утримувався на рівні 0,7–1,3 ГДККП. (рис. 3.4).  

Діапазон коливань концентрації сульфатів у  цьому створі становив 416–

1092 мг/дм3. У період промивки концентрація сульфатів була близькою до 

значення 500 мг/дм3, тобто, на рівні ГДККП, проте, іноді досягала 600 мг/дм3, що 

відповідало рівню 1,2 ГДККП. Для осінньо-зимового періоду та першої половини 

весни характерними були концентрації сульфатів у діапазоні 650–1000 мг/ дм3 

(тобто на рівні 1,3–2 ГДККП). 
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Рисунок 3.4 – Динаміка вмісту хлоридів (мг/дм3) в воді р. Інгулець в створі 

державного гідропоста с. Андріївка в умовах реалізованого режиму 

регульованого скидання ВМШВ з ставка накопичувача 

 

Для створу с. Калінінське діапазон коливань вмісту хлоридів в 2008–2017 

рр. був 231–3030 мг/дм3 (рис. 3.5). Вміст сульфатів у створі с. Калінінське був у 

діапазоні 249–1089 мг/дм3. 

Діапазон концентрації хлоридів та сульфатів у цьому створі був досить 

близьким до діапазону цих показників у створі с. Андріївка.  
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Рисунок 3.5 – Динаміка вмісту сульфатів та хлоридів в воді р. Інгулець в створі 

с. Калінінське (124 км) 

Вміст хлоридів в воді р. Інгулець в створі м. Снігурівка, який знаходиться 

на відстані приблизно 103 км від гирла річки, вище головної насосної станції 

зрошувально-обводнювальної системи м. Снігурівка, характеризується 

діапазоном значень 130–4180 мг/л (рис. 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Динаміка вмісту хлоридів (мг/дм3) в воді р. Інгулець в 

контрольному створі м. Снігурівка (103 км) в умовах реалізованого режиму 

регульованого скидання ВМШВ з ставка накопичувача 
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У створі с. Дар’ївка вміст хлоридів коливався в межах 35,8–2890 мг/дм3 

(рис. 3.7) Верхня межа діапазону хлоридів та середнє значення показника 

майже співпадали з даними, одержаними у створі с. Калінінське, але нижня 

межа при цьому була майже у 7 разів нижчою, ніж для створу с. Калінінське. 

Вміст сульфатів в створі с. Дар’ївка був у діапазоні 49,9–929 мг/дм3, 

Верхня межа діапазону сульфатів була лиже на 15 % нижчою, ніж у створі с. 

Калінінське, тоді як нижня межа при цьому була у 5 разів нижчою, ніж у створі 

с. Калінінське, при цьому середнє значення показника було майже вдвічі 

нижчим, ніж обчислене для створу с. Калінінське.  

Близькі до мінімальних значення вмісту хлоридів і сульфатів у створі 

с. Дар’ївка фіксувалися лише у період роботи Інгулецької зрошувальної 

системи і могли бути викликані потраплянням при цьому дніпровської води у 

пригирлову частину річища Інгульця. 

 

 

Рисунок 3.7 – Динаміка вмісту хлоридів та сульфатів у воді р. Інгулець у створі 

с. Дар’ївка  (20 км) 
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Для створу  с. Садове  діапазон концентрацій хлоридів у 2015–2017 рр. 

був 35,1–1138 мг/дм3. Вміст сульфатів в створі с. Садове був у діапазоні 41–

326,5 мг/дм3. Найбільші значення вмісту хлоридів і сульфатів спостерігались в 

квітні, травні та першій половині червня та, як правило, були невисокими (рис. 

3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Динаміка вмісту сульфатів та хлоридів в воді р. Інгулець (гирло)  

в створі с. Садове  (0 км) 

 

З метою узагальнення наявних даних та для спрощення аналізу були 

розраховані середні за 5 років значення вмісту хлоридів та сульфатів та їх 

співвідношення з ГДККП в межах окремих гідрологічних періодів для кожного 

створу (таблиці 3.7–3.10). 
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Таблиця 3.7 – Узагальнені дані щодо вмісту (мг/дм3)  хлоридів в воді р. 

Інгулець (пониззя річки) за 5 років (2012–2017) (за даними щоденних та 

щомісячних вимірювань) 

Контрольний 

створ 

Період 

Скидання ВМШВ 

(листопад– 

лютий) 

Стабілізація 

(березень–

квітень) 

Оздоровча 

промивка 

(травень–

серпень) 

Стабілізація 

(серпень–

жовтень) 

с. Андріївка 
2400–3800 

2568 

2340–790 

1090 

440–200 

327 

600–1700 

1064 

с. Калінінське – 
2446–538 

1459 

362–231 

332 

364–1500 

846 

м. Снігурівка 
888–3068 

2128 

2398–906 

1720 

340–224 

320 

506–952 

646 

с. Дар’ївка – 
2890–637 

1947 

347–40,1 

248 

51,5–291 

142 

с. Садове – 
206–43,5 

117 

190–35,4 

101 

35,1–56,7 

43,6 
Примітка: В чисельнику – діапазон значень вмісту хлоридів в воді за п’ятирічний період, в 

знаменнику – середнє значення за період, «–» – відсутність масивів даних 

 

Таблиця 3.8 – Узагальнені дані щодо вмісту (в одиницях ГДККП) хлоридів в воді 

р. Інгулець (пониззя річки) за 5 років (2012–2017)  

Контрольний 

створ 

Період 

Скидання ВМШВ 

(листопад– 

лютий) 

Стабілізація 

(березень–

квітень) 

Оздоровча 

промивка 

(травень–

серпень) 

Стабілізація 

(серпень–

жовтень) 

с. Андріївка 
6,9–10,9 

7,34 

6,7–2,3 

3,11 

1,3–0,66 

0,93 

1,7–4,9 

3,04 

с. Калінінське – 
7–1,5 

4,17 

1,04–0,66 

0,95 

1,04–4,3 

2,42 

м. Снігурівка 
2,5–8,8 

6,08 

6,9–2,6 

4,9 

0,97–0,64 

0,91 

1,5–2,72 

1,85 

с. Дар’ївка – 
8,3–1,8 

5,56 

0,99–0,11 

0,71 

0,15–0,83 

0,41 

с. Садове – 
0,59–0,12 

0,33 

0,54–0,1 

0,29 

0,1–0,16 

0,12 
Примітка: В чисельнику – діапазон значень кратності перевищення ГДККП хлоридів в воді за 

п’ятирічний період, в знаменнику – кратність перевищення ГДККП середнього значення за 

період, «–» – відсутність масивів даних 
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Таблиця 3.9– Узагальнені дані щодо вмісту (мг/дм3) сульфатів в воді р. Інгулець 

(пониззя річки) за 5 років (2012–2017) (за даними щоденних та щомісячних 

вимірювань) 

Контрольний 

створ 

Період 

Скидання ВМШВ 

(листопад– 

лютий) 

Стабілізація 

(березень–

квітень) 

Оздоровча 

промивка 

(травень–

серпень) 

Стабілізація 

(серпень–

жовтень) 

с. Андріївка 
737–890 

817 

900–570 

682 

535–486 

508 

822–983 

902 

с. Калінінське – 
744–739 

742 

503–468 

482,8 

592–736 

677 

м. Снігурівка – – – – 

с. Дар’ївка – 
637–617 

627 

550–42,3 

370,6 

134–720 

348 

с. Садове – 
327–47 

113,5 

310–41 

133 

49,2–61,3 

57,3 
Примітка: В чисельнику – діапазон значень вмісту сульфатів в воді за п’ятирічний період, в 

знаменнику – середнє значення періоду, «–» – відсутність масивів даних 

 

Таблиця 3.10 – Узагальнені дані щодо вмісту (в одиницях ГДККП) сульфатів в 

воді р. Інгулець (пониззя річки) за 5 років (2012–2017) 

Контрольний 

створ 

Період 

Скидання ВМШВ 

(листопад– 

лютий) 

Стабілізація 

(березень–

квітень) 

Оздоровча 

промивка 

(травень–

серпень) 

Стабілізація 

(серпень–

жовтень) 

с. Андріївка 
1,5–1,8 

1,63 

1,8–1,14 

1,36 

1,07–0,97 

1,02 

1,6–2 

1,8 

с. Калінінське – 
1,49–1,48 

1,48 

1,01–0,94 

0,97 

1,18–1,5 

1,35 

м. Снігурівка – – – – 

с. Дар’ївка – 
1,3–1,2 

1,25 

1,1–0,28 

0,74 

0,27–1,4 

0,7 

с. Садове – 
0,33–0,13 

0,23 

0,43–0,1 

0,27 

0,11–0,12 

0,114 
Примітка: В чисельнику – діапазон значень кратності перевищення ГДККП сульфатів в воді 

за п’ятирічний період, в знаменнику – кратність перевищення ГДККП середнього значення за 

період, «–» – відсутність масивів даних 
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За даними таблиць 3.7 та 3.9 відмічається тенденція зменшення вмісту 

хлоридів та сульфатів в воді р. Інгулець за течією. У всіх створах зміни вмісту 

речовин за періодами відбуваються одноманітно. Найбільші значення 

показників припадають на період скидання шахтних вод (листопад–лютий), 

найменші – на період оздоровчої промивки. 

Розрахунок кратності перевищення ГДККП за хлоридами та сульфатами 

для нижньої частини р. Інгулець (таблиці 3.8 та 3.10) показав, що тільки в 

створі с. Садове вода річки відповідає нормативам протягом всього року. Межі 

діапазонів концентрацій хлоридів і сульфатів у цьому створі свідчать про 

присутність у гирлі Інгульця великих мас дніпровської води, які нівелюють 

вплив скидання шахтних вод з ставка-накопичувача у б. Свистунова.  

В інших створах пониззя Інгульця якість води наближається до 

нормативної лише в період оздоровчої промивки. Саме в цей період вода р. 

Інгулець використовується для зрошення.  

 

3.3.2 Оцінка впливу регульованого скидання високомінералізованих 

шахтних вод із ставка-накопичувача у б. Свистунова на водокористування 

для зрошення 

 

Водозабір Інгулецької зрошувальної системи розташовується в 

м. Снігурівка. Площа зрошуваних земель становить понад 60 тис. га, а площа 

обводнення – 175 тис. га. Ґрунтовий покрив у межах системи представлений 

чорноземами південними гумусними та темно-каштановими ґрунтами. На 

глибині кількох метрів від поверхні залягають горизонти легкорозчинних 

солей, які мають негативний вплив на стан меліорованих земель [29]. 

Джерелом живлення Інгулецької зрошувально-обводнювальної системи 

за проектом її будівництва передбачено р. Дніпро, вода з якого антирічкою 

заглибленим на відстані 80 км руслом р. Інгулець мала надходити до місця 

водозабору головної насосної станції продуктивністю 36 м3/с та змішуватися 
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там з інгулецькою водою у співвідношенні 75–80% до 20–25% для забезпечення 

допустимої для зрошення якості [29].  

У сучасних умовах відповідне співвідношення досягається за рахунок 

подачі дніпровської води каналом Дніпро-Інгулець у верхів’я р. Інгулець, її 

акумулювання у суміші зі стоком р. Інгулець у Карачунівському водосховищі 

та оздоровчих попусків з останнього у зрошувальний період. 

Оцінку якості води для зрошення у створах нижньої ділянки р. Інгулець 

проведено за ДСТУ 2730:2015 «Якість природної води для зрошення. 

Агрономічні критерії». Суму токсичних солей в еквівалентах хлору у 

міліеквівалентах на дециметр кубічний обчислювалась за формулою [178]: 

 

𝑒𝐶𝑙− = 𝐶𝑙− + 0,2𝑆𝑂4
2− + 0,4𝐻𝐶𝑂3

− + 5𝐶𝑂3
2−     (3.1) 

 

Де 𝐶𝑙− – кількість хлоридів, мекв/дм3 

𝑆𝑂4
2− – кількість токсичних сульфатів, мекв/дм3, 

𝐻𝐶𝑂3
− – кількість токсичних гідрокарбонатів, мекв/дм3, 

𝐶𝑂3
2− – кількість токсичних карбонатів, мекв/дм3. 

З необхідних даних для розрахунку ми маємо тільки інформацію щодо 

вмісту в воді хлоридів та сульфатів, тому вміст гідрокарбонатів та карбонатів 

візьмемо середні за період 1988–2008, наведені в [29] у контрольних створах 

нижче 7 км м. Кривий Ріг та с. Садове. За відсутності даних щодо вмісту 

карбонатів у воді річки, цей доданок у розрахунках не враховувався. 

Вихідні дані для розрахунків та розрахунок наведені у Додатку Д.2 

(таблиця Д.2.1). 

Результати розрахунків суми токсичних солей в еквівалентах іону хлору 

для періоду весняної стабілізації, осінньої стабілізації після оздоровчої 

промивки р. Інгулець (Додаток Д.2) представлені на рисунку 3.9. 



123 

 

Рисунок 3.9 – Результати розрахунків якості води для зрошення 

 

Результати розрахунків показали, що вода в створах р. Інгулець нижче за 

течією від місця скидання шахтних вод в період весняної стабілізації (березень–

квітень) відноситься переважно до ІІІ класу якості зрошувальної води, в період 

промивки (травень–серпень) – до І класу зрошувальної води, в період осінньої 

стабілізації (серпень–жовтень) – переважно до ІІ класу. Як відомо, 

використання поливної води ІІ та ІІІ класу якості зрошувальної води 

призводить до засоленням ґрунтів на значній площі [22]. Таким чином, завдяки 

оздоровчій промивці в період вегетації у всіх створах пониззя р. Інгулець 

досягаються нормативи якості зрошувальної води. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що 

оздоровча промивка русла р. Інгулець із залученням 130 млн. м3 дніпровської 

води, акумульованих у Карачунівському водосховищі, є ресурсозатратною, але 

тільки цей захід дозволяє в сучасних умовах техногенного навантаження 

використовувати водні ресурси ріки для комунально-побутових потреб, 

рекреації та зрошення протягом вегетаційного періоду з дотриманням вимог 

екологічної безпеки.  

Обґрунтування розумних альтернативних шляхів підвищення екологічної 

безпеки регульованого скидання ВМШВ з накопичувача викладено далі у 

останньому розділі роботи.  
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3.4. Комплексна оцінка впливу діючих водойм-накопичувачів на 

якість водних об’єктів на прикладі р. Самара 

 

Однією з найбільш навантажених річок басейну Дніпра за розміщенням 

діючих підприємств (що мають накопичувачі), які здійснюють скид стічних вод 

до водних об'єктів є річка Самара.  

Річка Самара протікає в зоні недостатнього зволоження і є типовою для 

степової зони України. Басейн річки відноситься до території з «критичним» 

станом природних середовищ (атмосфера, ґрунти, поверхневі і ґрунтові води), 

тобто концентрації забруднюючих речовин перевищують встановлені 

нормативи [181].  

 

3.4.1. Характеристика зворотних вод, акумульованих у ставках-

накопичувачах в б. Свидівок, б. Косьмінна, б. Таранова 

 

Найбільший внесок у забруднення р. Самара вносить підприємство 

вугільної промисловості ВАТ «Павлоградвугілля» [33]. 

ВАТ «Павлоградвугілля» (ДПЕК «Павлоградвугілля») входить в 

найбільше вуглевидобувне об’єднання ПАТ «ДПЕК». Підприємство веде 

видобуток вугілля на території Луганської, Донецької, Дніпропетровської 

областей. Підприємство здійснює видобуток енергетичного та коксівного 

вугілля, при цьому основний обсяг припадає на енергетичне вугілля. Обсяг 

видобутого вугілля ПАТ «ДПЕК» за перше півріччя 2017 р становить 14,8 млн. 

тон. Близько 65,5% від видобутого вугілля припадає на ДПЕК 

«Павлоградвугілля», в складі якого 10 шахт [24, 182, 183]. 

На рис. 3.10 приведена схема розміщення шахт і скидання шахтних вод 

ДПЕК «Павлоградвугілля». Стічні води шахт «Ювілейна» і «Степова» 

надходять в накопичувач в балці Косьмінна, його обсяг становить 5300 тис.м3, 

відстань від створу випуску до гирла річки – 120 км, скидання шахтних вод 

регульоване весняне [7]. Стічні води шахт «Самарська», «ім. М. І. Сташкова», 
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«Самарська», «Дніпровська» надходять в накопичувач в балці Таранова, його 

обсяг становить 1 545 тис.м3, скидання цілорічне, регульоване [7]. Стічні води 

шахт «Тернова»,  «Західно-Донбаська», «Павлоградська», «Благодатна», 

«Героїв Космосу» надходять в накопичувач в балці Свидівок, його обсяг 

становить 4520 тис.м3, відстань від створу випуску до гирла річки – 84 км , 

скидання шахтних вод регульоване, навесні [24].  

 

Рис. 3.10. Схема розміщення шахт і скидання шахтних вод ПАТ «ДПЕК 

Павлоградвугілля» 

 

Дані накопичувачі експлуатуються з 1967 р для акумуляції та освітлення 

шахтних вод. Існуюча схема очищення (горизонтальні відстійники і ставки-

накопичувачі) дозволяє зменшити тільки концентрацію завислих речовин [24]. 

За останні кілька років мінералізація шахтних вод «Павлоградвугілля» 

підвищилася в 2–2,5 разів (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 – Характеристика стічних вод накопичувачів [7, 24] 

Примітка –* – відсутні дані 

Аналіз даних табл. 3.1 показав, що у ВМШВ, які акумулюються в 

водоймах-накопичувачах у б. Таранова, б. Косьмінна та б. Свидівок, кратність 

перевищення ГДККП за завислими речовинами складає 2,5–2,8 рази, за 

мінералізацією – 5,5–17,3, за хлоридами – 8,3–29,5, за вмістом сульфатів – 1,1–

1,7, за нафтопродуктами – 2,8–3,1. 

Пріоритетними показниками забруднення води ставків-накопичувачів 

обираємо ті показники, за якими встановлено перевищення ГДККП в 2 і більше 

раз, тобто завислі речовини, мінералізація та хлориди, нафтопродукти. 

Дослідженням води р. Самара встановлено, що за середньорічними 

концентраціями забруднюючих речовин на вході до промислової зони (табл. 

3.12) за період 2005–2013 гг. якість води не відповідає встановленим 

нормативам для показників нафтопродукти, завислі речовини, хлориди, 

сульфати, мінералізація. Кратність перевищення ГДККП нафтопродуктів складає 

– 1,1–1,7, завислих речовин – 1,13–1,9, хлоридів – 1,6, сульфатів – 1,6–2,0, 

мінералізації – 2,1–2,3. 

Забруднююча 

речовина, мг/дм3 

1992 2001 2011 

Накопи

чувач в 

балці 

Свидів

ок 

Накопи

чувач в 

балці 

Косьмі

нна 

Накопи

чувач в 

балці  

Тарано

ва 

Накопи

чувач в 

балці 

Свидів

ок 

Накопи

чувач в 

балці 

Косьмі

нна 

Накопи

чувач в 

балці  

Тарано

ва 

Накопи

чувач в 

балці 

Свидів

ок 

Накопи

чувач в 

балці 

Косьмі

нна 

Накопи

чувач в 

балці  

Тарано

ва 

Мінералізація 6100 3023 5800 17880 3574 5032 17340 6890 5514 

Хлориди 2249 973 581 9767 1137 2047 10329 3630 2906 

Сульфати 571 990 713 504 600 1414 494 826 557 

БСКповн 3,9 2,8 3,3 5,09 5,27 5,37 7 7,5 7,9 

азот 

амонійний 
0,4 0,3 0,5 3,6 0,79 0,94 0,27 0,37 0,34 

Нафтопродук

ти 
1 1 1,1 1,15 1,34 1,09 0,93 0,84 0,93 

Завислі 

речовини 
–* –* –* 138,5 112,8 112,3 55 60,7 62,6 
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Таблиця 3.12 – Середньорічні концентрації забруднюючих речовин в воді 

контрольного (фонового) створу с. Коханівка, в межах н.п., т. №1 р. Самара за 

період 2005–2013 рр. 

Забруднююча 

речовина 

(мг/дм3) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Мінералізація 2059,30 2232,00 2990,00 2407,00 2503,70 2216,30 2349,30 2393,9 

Хлориди 215,70 243,30 319,00 233,40 272,90 233,90 260,50 566,20 

сульфати 811,9 924,40 1324,00 1025,10 1011,00 930,80 997,90 1003,6 

Завислі 

речовини 
17,47 8,95 41,60 18,40 25,00 25,07 17,03 17,39 

БСК5 8,00 11,00 22,00 9,70 6,40 7,10 5,10 5,71 

Нафтопродукти 0,52 0,43 0,33 0,30 0,34 0,24 0,38 0,32 

Азот 

амонійний 
0,39 0,52 0,92 0,54 0,39 0,41 0,37 0,24 

Залізо 0,07 0,24 0,80 0,19 0,39 0,30 0,17 0,12 

Марганець 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 – 

Свинець 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 – 

Хром 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 – 

Цинк 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

 

3.4.2 Оцінка якості води р. Самара на основі визначення часової 

динаміки обсягів забруднюючих речовин 

 

Контроль якості води р. Самара здійснюється в 10 контрольних пунктах 

(табл. 3.13) [35] лабораторією моніторингу вод Дніпропетровського обласного 

управління водних ресурсів за вісьмома показниками (мінералізація, хлориди, 

сульфати, завислі речовини, БСК5, азот амонійний, залізо, нафтопродукти). 
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Таблиця 3.13 – Перелік контрольних пунктів 

№ 

п/п 
Пункт відбору 

№ 1 с. Коханівка, в межах населеного пункту (н.п.), т.№1  

№ 2 с. Миколаївка, 6км вище н.п., 1км вище скидань із б. Косьмінна, т.№2  

№ 3 с. Петрівка, в межах н.п., 1км нижче скидань із б. Косьмінна, т. №3  

№ 4 с. Богуслав, в межах н.п., після скидань Тернівських очисних споруд, т.№4 

№ 5 м. Тернівка, в р-ні водозабору "Федора", вище скидань із б. Свидівок, т.№5 

№ 6 с. Вербки, в межах н.п., нижче скидань із б. Свидівок, т.№6 

№ 7 Нижче с. Вербки в р-ні ж/д мосту, т. №7 

№ 8 с. В’язівок, в межах н.п., 1км вище впадіння р. Вовча, т. №8 

№ 9 с. Кочережки, в межах н.п., 1км нижче впадіння р. Вовча т. №9 

№ 

10 
с. Новоселівка, в межах н.п., вище впадіння в р. Дніпро, т. №10 

 

Оцінювання впливу діючих накопичувачів шахтних вод в балках 

Косьмінна, Таранова та Свидівок на якість води р. Самара виконано за 

варіантом 3 розробленої комплексної багатофакторної оцінки. Пропонується 

оцінити якість води р. Самара на основі багаторічних даних [184–192] за 

обраними пріоритетними для ставків-накопичувачів показниками (табл. 3.14–

3.17), за допомогою інструментів описової статистики програми Statistica (ver. 

10) [35]. 

Таблиця 3.14 – Середньорічні значення вмісту в воді р. Самара завислих 

речовин (мг/дм3) за період 2005–2013 рр. 

Пункт 

відбору 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

№1  17,47 8,95 41,60 18,40 25,00 25,07 17,03  17,39 

№2 19,67 12,10 16,53 19,50 21,73 25,57 19,77 17,70  

№3 19,33 12,60 12,60 16,75 18,67 23,65 20,67 15,40 16,30 

№4 19,87 19,00 18,97 18,85 17,33 24,57 22,13 25,90 16,55 

№5 22,57 18,60 15,15 21,55 21,17 24,57 23,77 22,20 17,60 

№6 24,67 27,85 20,87 18,55 19,57 23,57 22,00 20,47 15,78 

№7 19,93 29,55 20,57 23,85 20,13 21,23 22,07 18,90  

№8 23,63 23,85 13,95 23,85 27,80 23,30 21,67 17,50  

№9 26,60 39,25 22,10 25,80 31,23 26,20 25,87   

№10 13,75 11,44 12,04 16,50 7,28 10,92 10,08   
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Таблиця 3.15 – Середньорічні значення мінералізації води р. Самара в 

контрольних пунктах за період 2005–2013 рр. 

Пункт 

відбору 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

№1  2059,3 2232,0 2990,0 2407,0 2503,7 2216,3 2349,3  4004,3 

№2 3328,3 3673,0 3673,0 3275,5 3758,0 3140,0 3764,0 3942,4 4282,9 

№3 3405,0 3505,0 3868,3 4131,0 4980,0 3535,0 3940,0 3947,4  

№4 3358,7 3481,0 4085,0 3425,5 3486,0 3076,0 3144,6 4182,0 4384,0 

№5 3253,3 3294,0 3197,5 3592,5 4522,0 3139,7 3121,0 3413,5 3586,4 

№6 3660,3 3748,5 4008,0 3678,5 4233,7 3833,7 3770,0 4659,7 3723,0 

№7 2756,0 3203,0 2552,7 2643,5 2710,0 2385,3 3105,0 2817,3  

№8 3308,7 2930,0 3232,5 3874,5 3230,3 2644,7 3534,   

№9 3640,3 3517,0 3585,5 3255,5 3588,3 3459,3 3595,   

№10 3082,5 3175,0 3048,0 2901,7 3166,7 3200,0 3083,3   

 

Таблиця 3.16 – Середньорічні значення вмісту в воді р. Самара хлоридів 

(мг/дм3) в контрольних пунктах в воді р. Самара за період 2005–2013 рр. 

Пункт 

відбору 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

№1  215,70 243,30 319,00 233,40 272,90 233,90 260,50  566,20 

№2 424,50 412,90 533,20 412,70 730,90 476,80 663,20 606,80  

№3 690,60 485,90 485,90 504,00 1040,4 491,30 728,20 850,80 806,60 

№4 518,50 547,70 549,70 463,30 769,30 551,40 838,40 561,90 711,70 

№5 487,90 499,10 502,70 486,60 1146,8 614,60 739,50 786,40 762,40 

№6 716,30 690,30 931,90 538,50 883,70 1022,9 869,70 1289,60 863,04 

№7 520,60 499,10 487,80 364,60 584,90 501,00 851,10 399,91  

№8 608,00 495,60 600,50 509,10 587,10 475,90 763,80 215,00  

№9 518,20 780,60 515,20 524,10 707,50 577,10 574,00   

№10 543,00 546,00 512,90 532,30 547,50 557,80 546,80   
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Таблиця 3.17 – Середньорічні значення вмісту в воді р. Самара 

нафтопродуктів (мг/дм3) в контрольних пунктах в воді р. Самара за період 

2005–2013 рр. 

Пункт 

відбору 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

№1  0,52 0,43 0,33 0,30 0,34 0,24 0,38 – 0,32 

№2 0,58 0,43 0,35 0,46 0,45 0,25 0,32 0,33 – 

№3 0,63 0,55 0,55 0,50 0,46 0,26 0,38 0,39 0,35 

№4 0,67 0,58 0,04 0,52 0,45 0,26 0,38 0,37 0,33 

№5 0,68 0,60 0,50 0,54 0,49 0,25 0,35 0,31 0,33 

№6 0,73 0,73 0,50 0,66 0,54 0,30 0,37 0,34 0,38 

№7 0,82 0,55 0,52 0,65 0,46 0,28 0,33 0,31 – 

№8 0,77 0,63 0,49 0,56 0,41 0,27 0,32 0,48 – 

№9 0,83 0,73 0,50 0,57 0,46 0,28 0,36 – – 

№10 0,58 0,55 0,48 0,50 0,28 0,33 0,31 – – 

 

Для спрощення аналізу даних (табл. 3.14–3.16) та визначення загальної 

характеристики води р. Самара за обраними пріоритетними показниками 

виконано узагальнення даних  та розрахунок величин кратності перевищення 

ГДККП  зазначених показників (табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 – Узагальненні середні значення вмісту в воді р. Самара 

пріоритетних показників (мг/дм3) за період 2005–2013 рр. 

№ п/п 

З
ав

и
сл

і 
р
еч

о
в
и

н
и

 

К
р
ат

н
іс

ть
 

п
ер

ев
и

щ
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н
я
 Г

Д
К

К
П

 

(з
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и
сл

і 
р
еч

о
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и
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и

) 

М
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ер
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із
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ія
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(х
л
о
р
и

д
и

) 

Н
аф

то
п

р
о
д

у
к
ти

 

К
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п
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и

щ
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н
я
 Г

Д
К

К
П

 

(н
аф

то
п

р
о
д

у
к
ти

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№1 21,36  2595,24 2,60 293,11  0,36 1,19 

№2 19,07  3648,57 3,65 532,625 1,52 0,40 1,32 



131 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№3 17,33  3913,96 3,91 675,967 1,93 0,45 1,51 

№4 20,35  3624,76 3,62 612,43 1,75 0,40 1,33 

№5 20,80  3457,77 3,46 669,56 1,91 0,45 1,50 

№6 21,48  3923,93 3,92 867,33 2,48 0,51 1,69 

№7 22,03 1,00 2771,60 2,77 526,13 1,50 0,49 1,63 

№8 21,94  3250,67 3,25 531,88 1,52 0,49 1,64 

№9 28,15 1,27 3520,13 3,52 599,53 1,71 0,53 1,78 

№10 11,72  3093,89 3,09 540,90 1,55 0,43 1,44 

 

Аналізом даних табл. 3.18 встановлено, що за всіма проаналізованими 

показниками відбувається перевищення встановлених нормативів для водойм 

культурно-побутового призначення. Визначено, що якість води р. Самара в 

контрольному пункті №3 (с. Петрівка, в межах н.п., 1км нижче скидань з 

б. Косьмінна) вищі значення мінералізації на 6,8% та хлоридів на 21,2 %, ніж в 

пункті вище за течією, в контрольному пункті №6 (с. Вербки, в межах н.п., 

нижче скидань з б. Свидівок) вищі значення мінералізації на 11,9% та хлоридів 

на 22,8 %, ніж в пункті вище за течією.  

В контрольних пунктах нижче місць скидань шахтних вод із ставків-

накопичувачів (пункти № 3, №6) кратність перевищення ГДККП узагальненого 

значення мінералізації складає 3,9 раз, хлоридів – 1,9–2,5 рази, нафтопродуктів 

– 1,5 – 1,7, за завислими речовинами перевищень не відмічено. В зв’язку з цим 

проведено більш детальний аналіз даних за показниками мінералізація, хлориди 

та нафтопродукти для кожного року періоду спостережень окремо. Для цього 

побудовані лінійні графіки залежності зміни середньорічних значень показника 

за роками (Додаток Д.3, рис. Д.3.1–Д.3.3) та діаграми розмаху значень 

показника для кожного року (рис. 3. 11). При аналізі зазначених графіків 

визначено, що за показником нафтопродукти існує часова тенденція до 

зниження забруднення. Якість води р. Самара має тенденцію до погіршення за 

показником мінералізація та хлориди, тому для  визначення статистичних 

Закінчення таблиці 3.18 
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параметрів цих показників побудовані та проаналізовані за допомогою 

програми Statistica ver.10 підсумкові  графіки (рис. 3.12) 

 

 

Рис. 3.11 – Діаграма розмаху значень пріоритетних показників якості води р. 

Самара за період 2005–2013 рр. 
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Рис. 3.12. Підсумкові графіки порівняльної статистики вмісту в воді р. Самара 

мінералізації для кожного року спостережень (2011–2013 рр.) 
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Рис. 3.13. Підсумкові графіки порівняльної статистики вмісту в воді р. Самара 

хлоридів для кожного року спостережень (2011–2013 рр.) 
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На наступному етапі оцінювання результати аналізу підсумкових графіків 

було відображено на карто–схемах (рис. 3.13, 3.14, 3.15).  

 

Рис. 3.13. Карта-схема з виділеними контрольними пунктами зі зростаючими 

значеннями мінералізації за період 2005–2013 рр. 

 

 

Рис. 3.14. Карта-схема з виділеними контрольними пунктами з максимальними 

значеннями мінералізації води р. Самара за період 2005–2013 рр. 
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Рис. 3.15. Карта-схема з виділеними контрольними пунктами з максимальними 

значеннями хлоридів води р. Самара за період 2005–2013 рр. 

 

Карто-схеми (рис. 3.13) наочно відображають контрольні пункти зі 

зростаючими значеннями показників за період спостережень, а рис. 3.14 та рис. 

3.15 – контрольні пункти з максимальними значеннями пріоритетного 

показника. 

За результатами аналізу встановлено що пункти, в яких відбувається 

постійне підвищення значень мінералізації води; а також пункти, в яких були 

зафіксовані максимальні значення, розташовуються в безпосередній близькості 

від місць скиду ВМШВ із накопичувачів «Павлоградвугілля». Найбільшу 

кількість випадків максимальних значень мінералізації води р. Самара за період 

2005-2013 рр. було встановлено в контрольних пунктах (рис. 3.14): 

- № 6 (с. Вербки, в межах н.п., нижче скидів із б. Свидівок) – 5 випадків; 

- № 2 (с. Миколаївка, 6км вище н.п., 1км вище скидів із б. Косьмінна) – 3 

випадки; 

- № 4 (с. Богуслав, в межах н.п. після скидання з Тернівських очисних 

споруд) – 2 випадки. 
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Найбільшу кількість випадків максимальних значень хлоридів в воді 

р. Самара за період 2005–2013 рр. було встановлено в контрольному пункті 

(рис. 3.15): 

- № 6 (с. Вербки, в межах н.п., нижче скидів із б. Свидівок) – 7 випадків; 

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що накопичувачі 

стічних вод розташовані в балках Косьмінна і Свидівок впливають на якість 

води р. Самара за показником «мінералізація». Накопичувач в б. Свидівок має 

найбільший обсяг з накопичувачів «Павлоградвугілля», в нього надходять 

стічні води з 8 шахт. В районі скидання з цього накопичувача (пункт № 6) 

спостерігається найбільш критична ситуація. Незважаючи на те, що стічні води 

з накопичувача в балці Таранова не скидаються в річку безпосередньо (вони 

надходять в накопичувач в балці Свидівок) і накопичувач не екранізовано, він є 

забруднювачем підземних і поверхневих вод. 

Таким чином, визначено постійний (хронічний) вплив ставків-

накопичувачів Свидівок, Косьмінна та Таранова на якість води р. Самара, який 

проявляється в збільшенні вмісту мінералізації та хлоридів в воді р. Самара. 

Результати проведеної комплексної оцінки за запропонованим підходом є 

підґрунтям для прийняття рішень щодо зменшення впливу регульованого 

скидання ВМШВ із водойм-накопичувачів на поверхневі водні об’єкти. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Проведено комплексну оцінку впливу скидання високомінералізованих 

шахтних вод із ставків-накопичувачів на якість води та водогосподарське 

використання на прикладі річок Інгулець та Самара із застосуванням 

розробленої комплексної процедури оцінювання. 

Встановлено, перевищення нормативів якості води річок, з яких 

найсуттєвішими є хлориди, сульфати та мінералізація. 

2. Науково-обґрунтовано підхід до визначення кількісних просторово-

часових параметрів регульованого скидання високомінералізованих шахтних 

вод на якість води водних об’єктів на підставі використання методів описової 

статистики для порівняння серійних короткоперіодичних однорічних та 

багаторічних рядів даних гідрохімічного моніторингу у різновіддалених 

створах на прикладі р. Інгулець. 

Оцінено вплив періодичних скидань високомінералізованих шахтних вод 

із ставка-накопичувача б. Свистунова на якість води р. Інгулець шляхом 

порівняння рядів спостережень за статистичними характеристиками двома 

варіантами: 

- порівняння між собою масивів даних у фоновому та контрольному 

створах, одержаних за період скидання зворотних вод; 

- порівняння масивів даних, одержаних у створах, розташованих нижче 

контрольного створу за період скидання зворотних вод, з масивами даних, 

одержаних у цих створах за період відсутності скидання, в межах одного 

гідрологічного сезону. 

За результатами визначення критеріїв Фішера та Стьюдента у 

різновіддалених створах визначено зону істотного впливу скидання 

високомінералізованих стічних вод з б. Свистунова на якість води р. Інгулець за 

показниками хлориди та сульфати в створах, розташованих нижче 

контрольного створу на 33,5 км (створ с. Андріївка) та 204 км (створ 

м. Снігурівка). 
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Встановлено, що в період весняної стабілізації якість води в пониззі 

р. Інгулець не задовольняє комунально-побутові потреби населення та норми 

зрошення, кратність перевищення ГДККП за хлоридами становить 5,6 раз, якість 

води  відповідає ІІІ класу зрошувальної води. 

Обґрунтовано, що промивка русла р. Інгулець із залученням 130 млн. м3 

дніпровської води, акумульованої у Карачунівському водосховищі, є 

ресурсовитратним заходом, але таким, який дозволяє в сучасних умовах 

техногенного навантаження використовувати водні ресурси річки для 

комунально-побутових потреб, рекреації та зрошення протягом вегетаційного 

періоду. 

3. В результаті проведеної комплексної оцінки впливу ставків-

накопичувачів високомінералізованих шахтних вод на якість води р. Самара на 

основі багаторічних даних гідрохімічних спостережень визначено постійний 

(хронічний) вплив ставків-накопичувачів Свидівок, Косьмінна та Таранова на 

якість води р. Самара.  

Відмічено перевищення нормативів якості води для комунально-

побутового водокористування середніми за 9 років значеннями мінералізації 

річкової води на рівні 3,5–4 ГДККП, вмісту хлоридів – 1,5–2,5 ГДККП, 

нафтопродуктів – 1,5–1,7 ГДККП.  

Визначено, що якість води р. Самара має тенденцію до погіршення за 

показником мінералізація. Тому в якості пріоритетного показника для 

характеристики впливу прийнята мінералізація природних вод. 

Результати проведеної комплексної оцінки за запропонованим підходом є 

підґрунтям для прийняття рішень щодо зменшення впливу регульованого 

скидання високомінералізованих шахтних вод із водойм-накопичувачів на 

поверхневі водні об’єкти. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [32, 35, 36, 

182]. 
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РОЗДІЛ 4 ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СКИДАННЯ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ШАХТНИХ ВОД ІЗ ВОДОЙМ-

НАКОПИЧУВАЧІВ 

 

Діючі гірничорудні підприємства Кривбасу та ті, що працюють в режимі 

гідрозахисту, щорічно відкачують до 40 млн.м3 підземних вод (шахтні, 

кар'єрні), серед яких 16–17 млн.м3 – високомінералізовані шахтні води [54]. 

Максимальні можливості використання підземних вод у зворотних 

циклах гірничорудних підприємств Кривбасу не перевищують 28–30 млн.м3 на 

рік. Решта 11–12 млн. м3 надлишків зворотних вод щорічно акумулюється і 

тимчасово утримується в ставку-накопичувачу шахтних вод [54]. Ємність 

ставка-накопичувача не дозволяє прийняти та утримати весь обсяг надлишків 

зворотних вод, що призводить до переповнення цієї гідротехнічної споруди, 

порушення правил її експлуатації та безпеки, а також спричиняє аварійний стан 

споруди та реальну загрозу настання надзвичайної ситуації. В умовах 

відсутності інших вільних ємностей, придатних для тимчасової акумуляції 

шахтних вод, виникає ризик повної зупинки відкачки шахтних вод у Кривбасі, і 

як наслідок – зупинки роботи підприємств з підземного видобутку залізорудної 

сировини в цілому. 

За таких обставин, через неможливість повного використання шахтних 

вод Кривбасу у зворотних циклах гірничорудних підприємств або швидкої 

реалізації іншого безпечного способу їх утилізації, існує необхідність у 

щорічному вживанні заходів зі скидання надлишків зворотних вод у р. 

Інгулець.  

Екологічна ситуація, пов'язана зі скиданням у р. Інгулець 

високомінералізованих шахтних вод, протягом останніх десятиліть викликає 

занепокоєння у професійних екологів і громадськості, оскільки за сучасного 

стану унеможливлюється дотримання нормативів якості води в р. Інгулець та 

існують ризики створення аварійних ситуацій у Кривбасі та за його межами. 
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В зв’язку з цим виникає необхідність розробки дієвих заходів, 

спрямованих на зменшення обсягів скидання надлишків зворотних вод у р. 

Інгулець та поліпшення якості її води. 

Спільним Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України та Міністерства екології та природних ресурсів України від 08.11.2017 

року № 1622/405 було затверджено «План заходів щодо поетапного зменшення 

обсягів скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, поліпшення якості води 

у басейні зазначеної річки, Карачунівському водосховищі, водозаборі 

Інгулецької зрошувальної системи до 2025 року» [193].  

Згідно з п. 3.1 Наказу [193] необхідно здійснити науково-технічні 

вишукування та пошук технологічних рішень з очистки високомінералізованих 

шахтних вод та визначити екологічно безпечні та економічно сприятливі 

варіанти методів очищення високомінералізованих шахтних вод. 

 

4.1. Комплексна порівняльна багатофакторна оцінка  пріоритетності 

заходів щодо підвищення екологічної безпеки поводження з 

високомінералізованими шахтними водами (на прикладі шахтних вод 

ставка-накопичувача у б. Свистунова) 

 

4.1.1. Розгляд розумних альтернатив заходів щодо підвищення 

екологічної безпеки поводження з шахтними водами, що акумулюються в 

ставку-накопичувачі у б. Свистунова  

 

Відповідно до вищевказаного, на основі огляду заходів щодо поводження 

з високомінералізованими шахтними водами, зробленого в розділі 1 

дисертаційної роботи, виконано аналіз екологічної ефективності цих заходів 

для впровадження в умовах ситуації, що склалася навколо ставка-накопичувача 

б. Свистунова (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1. – Аналіз заходів щодо поводження з 

високомінералізованими шахтними водами, що відводяться у ставок-

накопичувач б. Свистунова 

Заходи 

Відповідність заходу кількості та 

складу шахтних вод «+» – так, «–» – ні 
Якість води 

після здійснення 

заходу 

Обсяг 

0,3–0,5 

м3/с 

Мінералізація 

40–50 кг/м3 

Головні 

аніони – 

хлориди, 

сульфати 
Акумулювання в 

ставку-

накопичувачу та 

регульоване 

відведення до 

річки 

+ + + 

Комбіноване здійснення 

заходів не забезпечує 

досягнення нормативних 

значень мінералізації, 

хлоридів та сульфатів у 

р. Інгулець в період 

скидання  
Розбавлення 

прісною водою 
+ + + 

Термічне 

опріснення 
+ + + 

Відповідає нормативним 

вимогам для всіх видів 

водокористування 

Виморожування + + + 
Відповідає нормативним 

вимогам для всіх видів 

водокористування 

Мембранна 

дистиляція 
– + + 

Відповідає нормативним 

вимогам для всіх видів 

водокористування 

Електродіаліз – + + 
Відповідає нормативним 

вимогам для всіх видів 

водокористування 

Зворотний осмос + + + 

Нормативи якості за ГДК 

не досягаються. Потребує 

розбавлення річковою 

водою 

Нанофільтрація + + – 

Нормативи якості за ГДК 

не досягаються. Потребує 

розбавлення річковою 

водою 

Іонний обмін + + – 
Відповідає нормативним 

вимогам для всіх видів 

водокористування 

Пом’якшення 

води 
+ + _ 

Очищення від хлоридів не 

відбувається 

Відведення до 

Чорного моря 
+ + + 

Нормативи якості 
морської води в місці 
скидання порушуються. 
Необхідне розбавлення 
морською або річковою 
водою 
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За результатами аналізу даних табл. 4.1 для подальшої оцінки 

пріоритетності заходів обрано два варіанти відведення акумульованих шахтних 

вод (регульоване скидання високомінералізованих шахтних вод у р. Інгулець та 

відведення цих вод у Чорне море закритим трубопроводом) і чотири 

перспективні методи опріснення (термічне опріснення, виморожування, 

зворотний осмос, нанофільтрація), які можуть бути основою для відповідних 

заходів зі зменшення вмісту забруднюючих речовин в акумульованих у ставку-

накопичувачі шахтних водах. 

 

 

4.1.2 Оцінка пріоритетності заходів з підвищення екологічної безпеки 

поводження з високомінералізованими шахтними водами 

 

В цьому підрозділі дисертаційного дослідження проведено з 

використанням методу аналізу ієрархій комплексну порівняльну 

багатофакторну оцінку пріоритетності розумних альтернатив заходів щодо 

шляхів відведення високомінералізованих шахтних вод, що акумулюються в 

ставку-накопичувачі у б. Свистунова, та щодо зменшення концентрації 

забруднюючих речовин. 

Для експертно-аналітичного дослідження залучено 4 кваліфікованих 

експерти (Додаток Ж.1). 

Ієрархічну структуру багатофакторної оцінки пріоритетності заходів 

щодо екологічно-безпечного поводження з високомінералізованими шахтними 

водами представлено на рисунку 4.1. Зв'язки між елементами ієрархії 

встановлені на основі аналізу процесів взаємодії між факторами впливів, з 

одного боку, та елементами, факторами й умовами довкілля, з іншого боку 

(табл. 4.2). 
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Рис. 4.1. Декомпозиція задачі вибору пріоритетних заходів поводження з 

ВМШВ ставка-накопичувача б. Свистунова 

 

Таблиця 4.2 − Формулювання характеристик зв’язків між елементами 

ієрархічного представлення задачі вибору пріоритетних заходів поводження з 

ВМШВ ставка-накопичувача б. Свистунова 

Елементи нижчого 

рівня, пов'язані з 

відповідним елементом 

вищого рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії 

(впливу) елементів оцінюваного рівня з елементом вищого 

рівня позиції наявною вищого рівня та аспектах загальної мети 

оцінювання 
1 2 

Рівень 1 (Цілі).Зв'язки між елементами рівня 1 та метою. Постановка завдання експертам 

для попарного порівняння елементів рівня 1: Яка з цілей (Ці) є більш вагомою для 

досягнення загальної мети – екологічно-безпечного поводження з ВМШВ, накопиченими у 

ставку-накопичувачі  

Ц1 – Безпека 

природного середовища 

Екологічна безпека природного середовища є умовою 

екологічної безпеки довкілля 

Ц2 – Безпека населення Екологічна безпека населення є умовою екологічної безпеки 

довкілля 
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1 2 

Рівень 2 (Критерії). Зв'язки між елементами рівня 2 та елементами рівня 1 (Цілі). 

Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який з 

критеріїв екологічної безпеки довкілля (Кі) є більш важливим для оцінювання впливу 

поводження з ВМШВ, накопиченими у ставку-накопичувачі, на безпеку довкілля за 

окремими цілями (Ці) 
Ціль 1 Безпека природного середовища 

К1 – Рівень безпеки 

повітря 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки повітря» для 

характеристики впливу поводження з ВМШВ на безпеку 

природного середовища.  
К2 – Рівень безпеки 

природних вод 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки природних 

вод» для характеристики впливу поводження з ВМШВ на 

безпеку природного середовища.  

К3 – Рівень безпеки 

ґрунтів 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки ґрунтів» для 

характеристики впливу поводження з ВМШВ на безпеку 

природного середовища.  

К4 – Рівень безпеки 

кліматичних умов 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки кліматичних 

умов» для характеристики впливу поводження з ВМШВ на 

безпеку природного середовища.  

К5 – Рівень безпеки 

флори, фауни, 

біорізноманіття 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки флори, 

фауни, біорізноманіття» для характеристики впливу 

поводження з ВМШВ на безпеку природного середовища.  

Ціль 2 Безпека населення 
К1 – Рівень безпеки 

повітря 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки повітря» для 

характеристики впливу поводження з ВМШВ на безпеку 

населення.  
К2 – Рівень безпеки 

природних вод 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки природних 

вод» для характеристики впливу поводження з ВМШВ на 

безпеку населення.  

К3 – Рівень безпеки 

ґрунтів 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки ґрунтів» для 

характеристики впливу поводження з ВМШВ на безпеку 

населення.  

К4 – Рівень безпеки 

кліматичних умов 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки кліматичних 

умов» для характеристики впливу поводження з ВМШВ на 
безпеку населення.  

К5 – Рівень безпеки 

флори, фауни, 

біорізноманіття 

Оцінюється важливість критерію «Рівень безпеки флори, 

фауни, біорізноманіття» для характеристики впливу 

поводження з ВМШВ на безпеку населення. 

Рівень 3 (Фактори впливу). Зв'язки між елементами рівня 3 та елементами рівня 2 

(Критерії). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: 

Який з факторів впливу поводження з ВМШВ, накопиченими у ставку-накопичувачі, (Фі) є 

більш значимим відносно кожного з критеріїв екологічної безпеки довкілля (Кі).  

К1 – Рівень безпеки повітря 

ФВ1 – Скиди 

забруднюючих речовин 

у водні об’єкти 

Оцінюється значимість фактору «Скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти» при характеристиці впливу 

поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень безпеки 

повітря». 

ФВ2 – Осади Оцінюється значимість фактору «Осади» при характеристиці 

впливу поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень 

безпеки повітря». 

Продовження таблиці 4.2 
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ФВ3 – Тверді відходи Оцінюється значимість фактору «Тверді відходи» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки повітря». 

ФВ4 – Викиди 

забруднюючих речовин 

та парникових газів (ПГ) 

у повітря 

Оцінюється значимість фактору «Викиди забруднюючих 

речовин та парникових газів (ПГ) у повітря» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки повітря». 

ФВ5 – Теплове 

забруднення 

Оцінюється значимість фактору «Теплове забруднення» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки повітря». 

ФВ6 – Вилучення земель Оцінюється значимість фактору «Вилучення земель» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки повітря». 

К2 – Рівень безпеки природних вод 

ФВ1 – Скиди 

забруднюючих речовин 

у водні об’єкти 

Оцінюється значимість фактору «Скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти» при характеристиці впливу 

поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень безпеки 

природних вод». 

ФВ2 – Осади Оцінюється значимість фактору «Осади» при характеристиці 

впливу поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень 

безпеки природних вод». 

ФВ3 – Тверді відходи Оцінюється значимість фактору «Тверді відходи» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки природних вод». 

ФВ4 – Викиди 

забруднюючих речовин 

та ПГ у повітря 

Оцінюється значимість фактору «Викиди забруднюючих 

речовин та парникових газів (ПГ) у повітря» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки природних вод». 

ФВ5 – Теплове 

забруднення 

Оцінюється значимість фактору «Теплове забруднення» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки природних вод». 

ФВ6 – Вилучення земель Оцінюється значимість фактору «Вилучення земель» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки природних вод». 

К3 – Рівень безпеки ґрунтів 

ФВ1 – Скиди 

забруднюючих речовин 

у водні об’єкти 

Оцінюється значимість фактору «Скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти» при характеристиці впливу 

поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень безпеки 

ґрунтів». 

ФВ2 – Осади Оцінюється значимість фактору «Осади» при характеристиці 

впливу поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень 

безпеки ґрунтів». 

ФВ3 – Тверді відходи Оцінюється значимість фактору «Тверді відходи» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки ґрунтів». 

ФВ4 – Викиди 

забруднюючих речовин 

та ПГ у повітря 

Оцінюється значимість фактору «Викиди забруднюючих 

речовин та парникових газів (ПГ) у повітря» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки ґрунтів». 

Продовження таблиці 4.2 
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ФВ5 – Теплове 

забруднення 

Оцінюється значимість фактору «Теплове забруднення» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки ґрунтів». 

ФВ6 – Вилучення земель Оцінюється значимість фактору «Вилучення земель» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки ґрунтів». 

К4 – Рівень безпеки кліматичних умов 

ФВ1 – Скиди 

забруднюючих речовин 

у водні об’єкти 

Оцінюється значимість фактору «Скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти» при характеристиці впливу 

поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень безпеки 

кліматичних умов». 

ФВ2 – Осади Оцінюється значимість фактору «Осади» при характеристиці 

впливу поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень 

безпеки кліматичних умов». 

ФВ3 – Тверді відходи Оцінюється значимість фактору «Тверді відходи» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки кліматичних умов». 

ФВ4 – Викиди 

забруднюючих речовин 

та ПГ у повітря 

Оцінюється значимість фактору «Викиди забруднюючих 

речовин та ПГ у повітря» при характеристиці впливу 

поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень безпеки 

кліматичних умов». 

ФВ5 – Теплове 

забруднення 

Оцінюється значимість фактору «Теплове забруднення» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки кліматичних умов». 

ФВ6 – Вилучення земель Оцінюється значимість фактору «Вилучення земель» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки кліматичних умов». 

К5 – Рівень безпеки флори, фауни, біорізноманіття 

ФВ1 – Скиди 

забруднюючих речовин 

у водні об’єкти 

Оцінюється значимість фактору «Скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти» при характеристиці впливу 

поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень безпеки 

флори, фауни, біорізноманіття». 

ФВ2 – Осади Оцінюється значимість фактору «Осади» при характеристиці 

впливу поводження з ВМШВ на довкілля за критерієм «Рівень 

безпеки флори, фауни, біорізноманіття». 

ФВ3 – Тверді відходи Оцінюється значимість фактору «Тверді відходи» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки флори, фауни, біорізноманіття». 

ФВ4 – Викиди 

забруднюючих речовин 

та ПГ у повітря 

Оцінюється значимість фактору «Викиди забруднюючих 

речовин та парникових газів (ПГ) у повітря» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки флори, фауни, біорізноманіття». 

ФВ5 – Теплове 

забруднення 

Оцінюється значимість фактору «Теплове забруднення» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки флори, фауни, біорізноманіття». 

ФВ6 – Вилучення земель Оцінюється важливість фактору «Вилучення земель» при 

характеристиці впливу поводження з ВМШВ на довкілля за 

критерієм «Рівень безпеки флори, фауни, біорізноманіття». 

Продовження таблиці 4.2 
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Рівень 4 (Заходи поводження з ВМШВ). Зв'язки між елементами рівня 4 та елементами 

рівня 3 (Фактори впливу). Постановка завдання експертам для попарного порівняння 

елементів рівня 4: Впровадження якого із заходів поводження з ВМШВ, накопиченими у 

ставку-накопичувачі, (ЗПі) буде більш ефективним щодо підвищення екологічної безпеки 

довкілля за певним фактором впливу (ФВі) (тобто, в більшій мірі сприятиме зменшенню 

негативного впливу на довкілля або викликатиме менший побічний негативний вплив).  

ФВ1 – Скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти 

ЗП1 –  Регульоване 

відведення до річки з 

розбавленням прісною 

водою 

Оцінюється ефективність регульованого відведення ВМШВ до 

річки з розбавленням прісною водою щодо впливу скидів 

забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

ЗП2 – Термічне 

опріснення 

Оцінюється ефективність методу термічного опріснення 

ВМШВ щодо впливу скидів забруднюючих речовин у водні 

об’єкти. 

ЗП3 – Виморожування Оцінюється ефективність методу виморожування ВМШВ щодо 

впливу скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

ЗП4 – Зворотний осмос Оцінюється ефективність методу зворотного осмосу ВМШВ 

щодо впливу скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

ЗП5 – Нанофільтрація Оцінюється ефективність методу нанофільтрації ВМШВ щодо 

впливу скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

ЗП6 – Відведення до 

Чорного моря 

Оцінюється ефективність відведення ВМШВ до Чорного моря 

щодо впливу скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

ФВ2 – Осади 

ЗП1 –  Регульоване 

відведення до річки з 

розбавленням прісною 

водою 

Оцінюється ефективність регульованого відведення ВМШВ до 

річки з розбавленням прісною водою щодо впливу осадів. 

ЗП2 – Термічне 

опріснення 

Оцінюється ефективність методу термічного опріснення 

ВМШВ щодо впливу осадів. 

Продовження таблиці 4.2 
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ЗП3 – Виморожування Оцінюється ефективність методу виморожування ВМШВ щодо 

впливу осадів. 

ЗП4 – Зворотний осмос Оцінюється ефективність методу зворотного осмосу ВМШВ 

щодо впливу осадів. 

ЗП5 – Нанофільтрація Оцінюється ефективність методу нанофільтрації ВМШВ щодо 

впливу осадів. 

ЗП6 – Відведення до 

Чорного моря 

Оцінюється ефективність відведення ВМШВ до Чорного моря 

щодо впливу осадів. 

ФВ3 – Тверді відходи 

ЗП1 –  Регульоване 

відведення до річки з 

розбавленням прісною 

водою 

Оцінюється ефективність регульованого відведення ВМШВ до 

річки з розбавленням прісною водою щодо впливу твердих 

відходів (утворюються при будівництві та експлуатації 

інженерних споруд). 

ЗП2 – Термічне 

опріснення 

Оцінюється ефективність методу термічного опріснення 

ВМШВ щодо впливу твердих відходів (утворюються при 

будівництві та експлуатації інженерних та технологічних 
споруд). 

ЗП3 – Виморожування Оцінюється ефективність методу виморожування ВМШВ щодо 

впливу твердих відходів (утворюються при будівництві та 

експлуатації інженерних та технологічних споруд. 

ЗП4 – Зворотний осмос Оцінюється ефективність методу зворотного осмосу ВМШВ 

щодо впливу твердих відходів (утворюються при будівництві та 

експлуатації інженерних та технологічних споруд). 

ЗП5 – Нанофільтрація Оцінюється ефективність методу нанофільтрації ВМШВ щодо 

впливу твердих відходів (утворюються при будівництві та 

експлуатації інженерних та технологічних споруд). 

ЗП6 – Відведення до 

Чорного моря 

Оцінюється ефективність відведення ВМШВ до Чорного моря 

щодо впливу твердих відходів, (утворюються при будівництві 

та експлуатації інженерних споруд). 

ФВ4 – Викиди забруднюючих речовин та ПГ у повітря 

ЗП1 –  Регульоване 

відведення до річки з 

розбавленням прісною 

водою 

Оцінюється ефективність регульованого відведення ВМШВ до 

річки з розбавленням прісною водою щодо впливу викидів 

забруднюючих речовин та ПГ у повітря. 

Продовження таблиці 4.2 
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ЗП2 – Термічне 

опріснення 

Оцінюється ефективність методу термічного опріснення 

ВМШВ щодо впливу викидів забруднюючих речовин та ПГ у 

повітря. 

ЗП3 – Виморожування Оцінюється ефективність методу виморожування ВМШВ щодо 

впливу викидів забруднюючих речовин та ПГ у повітря. 

ЗП4 – Зворотний осмос Оцінюється ефективність методу зворотного осмосу ВМШВ 

щодо впливу викидів забруднюючих речовин та ПГ у повітря. 

ЗП5 – Нанофільтрація Оцінюється ефективність методу нанофільтрації ВМШВ щодо 

впливу викидів забруднюючих речовин та ПГ у повітря. 

ЗП6 – Відведення до 

Чорного моря 

Оцінюється ефективність відведення ВМШВ до Чорного моря 

щодо впливу викидів забруднюючих речовин та ПГ у повітря. 

ФВ5 – Теплове забруднення 

ЗП1 –  Регульоване 

відведення до річки з 

розбавленням прісною 

водою 

Оцінюється ефективність регульованого відведення ВМШВ до 

річки з розбавленням прісною водою щодо впливу теплового 

забруднення. 

ЗП2 – Термічне 

опріснення 

Оцінюється ефективність методу термічного опріснення 

ВМШВ щодо впливу теплового забруднення. 

ЗП3 – Виморожування Оцінюється ефективність методу виморожування ВМШВ щодо 

впливу теплового забруднення.  

ЗП4 – Зворотний осмос Оцінюється ефективність методу зворотного осмосу ВМШВ 

щодо впливу теплового забруднення. 

ЗП5 – Нанофільтрація Оцінюється ефективність методу нанофільтрації ВМШВ щодо 

впливу теплового забруднення. 

Продовження таблиці 4.2 
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ЗП6 – Відведення до 

Чорного моря 

Оцінюється ефективність відведення ВМШВ до Чорного моря 

щодо впливу теплового забруднення. 

ФВ6 – Вилучення земель 

ЗП1 –  Регульоване 

відведення до річки з 

розбавленням прісною 

водою 

Оцінюється ефективність регульованого відведення ВМШВ до 

річки з розбавленням прісною водою щодо впливу вилучення 

земель. 

ЗП2 – Термічне 

опріснення 

Оцінюється ефективність методу термічного опріснення 

ВМШВ щодо впливу вилучення земель. 

ЗП3 – Виморожування Оцінюється ефективність методу виморожування ВМШВ щодо 

впливу вилучення земель. 

ЗП4 – Зворотний осмос Оцінюється ефективність методу зворотного осмосу ВМШВ 

щодо впливу вилучення земель. 

ЗП5 – Нанофільтрація Оцінюється ефективність методу нанофільтрації ВМШВ щодо 

впливу вилучення земель. 

ЗП6 – Відведення до 

Чорного моря 

Оцінюється ефективність відведення ВМШВ до Чорного моря 

щодо впливу вилучення земель. 

 

На верхівці ієрархії сформульована мета, на досягнення якої спрямовані 

порівнювані заходи. На першому рівні сформульовані цілі, з досягненням яких 

здійснюється мета. На другому рівні представлені критерії (Кі) за якими 

оцінюється ступінь досягнення цілей – рівні безпеки складових (факторів) 

довкілля. На третьому рівні представлені фактори впливу (ФВі) заходів 

поводження, від яких залежить рівні безпеки складових довкілля. На 

останньому рівні представлені порівнювані заходи поводження (ЗПі). 

Закінчення таблиці 4.2 
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За результатами експертно-аналітичного дослідження визначено 

глобальні пріоритети порівнюваних заходів та розраховані узагальнені вагові 

коефіцієнти (табл. 4.3, Додаток Ж.2). Загальна узгодженість думок окремих 

експертів для всієї ієрархії складає від 0,02 до 0,0246, що задовольняє вимогам 

методу аналізу ієрархій. 

Таблиця – 4.3. Пріоритети альтернативних заходів з підвищення 

екологічної безпеки поводження з ВМШВ  

Назва рівня та елементу ієрархії Експерт 

1 

Експерт 

2 

Експерт 

3 

Експерт 

4 

Ц1 Безпека природного середовища   33,33 33,33 33,33 33,33 

Ц2 Безпека населення  66,67 66,67 66,67 66,67 

  

К1 Рівень безпеки повітря   5,50 5,50 5,50 4,76 

К2 Рівень безпеки природних вод   51,85 51,85 51,85 52,05 

К3 Рівень безпеки ґрунтів  17,69 17,69 17,69 21,26 

К4 Рівень безпеки кліматичних умов  8,04 8,04 8,04 8,53 

К5 Рівень безпеки флори, фауни та 

біорізноманіття  
16,93 16,93 16,93 13,40 

 

ФВ1 Скиди забруднюючих речовин у 

водні  об’єкти 
40,08 38,50 38,50 37,21 

ФВ2 Осади    13,00 18,40 18,40 18,26 

ФВ3 Тверді відходи    7,17 8,24 8,24 8,57 

ФВ4 Викиди забруднюючих речовин та 

парникових газів  
8,89 10,18 10,18 10,71 

ФВ5 Теплове забруднення  9,69 11,04 11,04 11,06 

ФВ6_Вилучення земель   21,19 13,65 13,65 14,19 

 

ЗП1 Регульоване відведення до річки з 

розбавленням прісною водою 
15,61 18,88 18,74 18,99 

ЗП2 Термічне опріснення   18,92 17,28 17,08 16,87 

ЗП3 Виморожування   19,21 17,61 17,94 17,75 

ЗП4 Зворотній осмос 13,14 12,48 12,60 12,50 

ЗП5 Нанофільтрація  18,62 16,94 17,02 17,17 

ЗП6 Відведення трубопроводом до 

Чорного моря    
14,50 16,82 16,61 16,73 

 

Загальна оцінка узгодженості ієрархії  2,00 2,00 2,46 2,46 
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За результатами розрахунків (Додаток Ж.2) отримано узагальнені вагові 

коефіцієнти щодо внеску кожного критерію для досягнення цілей безпека 

природного середовища та безпека населення (рис. 4.1).  

З рис. 4.1 випливає, що для досягнення цілі безпеки природного 

середовища найбільшу вагу складає критерій безпеки природних вод, а для 

досягнення цілі безпеки населення – критерій безпеки ґрунтів. Критерії безпеки 

повітря, безпеки кліматичних умов та безпеки флори, фауни та біорізноманіття 

отримали однакові співвідношення вагових коефіцієнтів щодо досягнення обох 

зазначених цілей. 

 

 

Рисунок 4.1. – Узагальнені вагові показники критеріїв для цілей безпека 

природного середовища (Ц1) та безпека населення (Ц2) 

 

В кінцевому результаті аналізу побудованої ієрархії  шляхом формування 

матриць порівняння та їх розв’язання, яке проводилось із залученням чотирьох 

експертів, визначено глобальні пріоритети порівнюваних заходів (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Глобальні пріоритети альтернативних заходів з підвищення 

екологічної безпеки поводження з ВМШВ  

 

На думку всіх експертів найнижчий пріоритет одержав метод зворотного 

осмосу. Щодо інших методів одностайної думки немає. Отримано такі 

узагальнені пріоритети: виморожування – 18,13 %, регульоване відведення до 

річки з розбавленням прісною водою – 18,06 %, термічне опріснення 17,54 %, 

нанофільтрація – 17,44 %, відведення трубопроводом до Чорного моря – 

16,45 %. Те, що проаналізовані методи опріснення одержали близькі пріоритети 

вказує, що для прийняття остаточного рішення про вибір для впровадження 

одного з них необхідно окрім екологічних враховувати також і економічні 

критерії. 

Метод виморожування, який отримав найвищий пріоритет серед методів 

опріснення, дозволяє досягти високого ступеня знесолення при відносно 

низьких енерговитратах. Однак цей метод технічно складний, холодильні 

системи мають високу вартість, процес виморожування супроводжується 
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утворенням потенційно небезпечних для навколишнього середовища речовин. 

Усі заходи, що базуються на впровадженні різних методів опріснення, 

неможливо реалізувати без додаткого відведення територій та значних 

капіталовкладень, тому на їх впровадження можна розраховувати тільки у 

середньо- та довгостроковій перспективі. 

Найнижчий пріоритет за результатами розрахунків отримав захід з 

відведення шахтних вод у Чорне море. Цей захід потребує відведення земель 

під будівництво трубопроводів, а прибережні акваторії Чорного моря у місцях 

можливого скидання шахтних вод мають високий природоохоронний статус, 

тому потрапляння у ці масиви морських вод високомінералізованих шахтних 

вод може мати значні негативні наслідки для місцевих біоценозів. 

 

4.2 Екологічне обґрунтування альтернативного режиму скидання 

зворотних вод ставка-накопичувача у р. Інгулець 

 

Усі заходи, що базуються на впровадженні різних методів опріснення, 

неможливо реалізувати без додаткого відведення територій та значних 

капіталовкладень, тому на їх впровадження можна розраховувати тільки у 

середньо- та довгостроковій перспективі. 

Враховуючи результати комплексної порівняльної оцінки, придатним для 

реалізації у короткі терміни визначено захід з регульованого відведення 

високомінералізованих шахтних вод до річки з розбавленням прісною водою.  

Регульоване відведення ВМШВ зі ставка-накопичувача за існуючим 

режимом полягає у їх скиданні до р. Інгулець у позавегетаційний період з 

листопада по лютий з одночасною подачею у русло річки прісної води з 

Карачунівського водосховища для розбавлення шахтних вод до досягнення 

концентрації забруднюючих речовин, які визнані прийнятними для цього 

періоду за екологічними критеріями. Цим режимом також передбачається 

здійснення оздоровчої промивки русла Інгульця водою з Карачунівського 

водосховища  у зрошувальний період. Акумуляція в Карачунівському 
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водосховищі необхідного для здійснення зазначеного режиму обсягу води 

забезпечується шляхом подачі води з Дніпра каналом Дніпро-Інгулець у 

верхів’я р. Інгулець.  

Альтернативним режимом, розробленим ПрАТ «Укрводпроект» у двох 

варіантах, передбачається збільшення періоду скидання з 3 до 6 місяців та 

відповідне збільшення залучених обсягів Дніпровської води, завдяки  чому 

досягається неперевищення фонового рівня забруднення води у р. Інгулець 

нижче місця скидання (таблиця 4.4). Варіант 1 здійснюється у перші 5 років 

впровадження альтернативного режиму, на протязі яких проводиться 

реконструкція ставка-накопичувача, після чого кількість акумульованих 

ВМШВ зросте і відбудеться перехід до варіанту 2. 

Таблиця 4.4 – Основні параметри діючого та альтернативного режимів 

акумуляції та скиду зворотних вод зі ставка-накопичувача 

Показник 
Існуючий 

режим 

Альтернативний режим 

Варіант 1 Варіант 2 

Обсяг надходження надлишку зворотних 

вод в ставок-накопичувач, млн.м3/місяць 
1,06 1,06 1,37 

Період акумуляції, місяць  
1 березня- 

31жовтня 

16 березня - 

14 вересня 

16 березня - 

14 вересня 

Обсяг скиду зворотних вод зі ставка-

накопичувача в р. Інгулець, млн.м3 
9,4-11,7 10,0 12,9 

Обсяг подачі води на розбавлення, млн.м3 45,0 187,0 249,0 

Період скиду, місяць 
1 листопада – 

28 лютого 

15 вересня- 

15 березня 

15 вересня- 

15 березня 

Термін подачі  води на розбавлення з 

Карачунівського водосховища, діб 
120 182 182 

Термін подачі води каналом Дніпро-

Інгулець 
47 197 262 

 

Прогнозна оцінка впливу альтернативного режиму на якість води  

Для прогнозування якості води водного об’єкта в одному або кількох 

заданих створах використовують методи, що ґрунтуються на розрахунку 

балансу хімічних речовин у конкретному створі. 

У найпростішому випадку змішування річкових і стічних вод (одне 

джерело забруднення) рівняння балансу консервативної речовини в створі 

практично повного змішування має вигляд: 
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𝐶ф ∙ 𝑄 + 𝐶ст ∙ 𝑞 = 𝐶к(𝑄 + 𝑞),                                       (4.1) 

 

де: Сф , Сст, Ск – концентрація речовин, що розглядається у фоновому 

створі річки, у стічній воді та у контрольному створі річки відповідно, мг/дм3;  

Q, q – витрата річкової і стічної води відповідно, м3/с. 

Виходячи із формули (4.1), концентрацію речовини у контрольному 

створі можна розрахувати за таким рівнянням: 

𝐶к =
𝐶ф ∙ 𝑄 + 𝐶ст ∙ 𝑞

𝑄 + 𝑞
,                                              (4.2) 

 

Виходячи з рівняння (4.2) розрахунок прогнозної концентрації 

забруднюючих речовин в створі р. Інгулець, міст в с. Андріївка з врахуванням 

скиду зворотних вод зі ставка-накопичувача б. Свистунова та попусків води з 

Карачунівського водосховища розрахункова формула буде мати вигляд: 

𝐶п =
𝐶1 ∗ 𝑄1 + 𝐶2 ∗ 𝑄2 + 𝐶3 ∗ 𝑄3

𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3
 , 

 

де 𝑄1 – витрата води  Карачунівського водосховища, м3/с; 

𝑄2 – витрата води  ставка-накопичувача б. Свистунова, м3/с; 

𝑄3 – витрата води  в створі р. Інгулець, міст в с. Андріївка, державний 

контрольний гідропост, м3/с; 

𝐶1 – концентрація забруднюючої речовини в воді  Карачунівського 

водосховища, м3/с; 

𝐶2 – концентрація забруднюючої речовини в ставку-накопичувачу б. 

Свистунова, м3/с; 

𝐶3 – концентрація забруднюючої речовини в створі р. Інгулець, міст в 

с. Андріївка, державний контрольний гідропост, м3/с. 

Вихідні дані 

Значення витрат 𝑄1;  𝑄2; 𝑄3 прийнято за розрахунками, наведеними у 

проекті [194].  
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Значення концентрації забруднюючих речовин (показників якості води) у 

воді Карачунівського водосховища та ставка-накопичувача прийнято як середні 

за 2012–2017 роки (табл. 4.5–4.6), у контрольному створі с. Андріївка (табл. 4.7) 

– як середні за осінні періоди 2012–2017 років.  

При цьому для Карачунівського водосховища у варіантах 1 і 2 

альтернативного режиму прийнято прогнозовані значення вмісту хлоридів, 

сульфатів та мінералізації (за сухим залишком) на 5-й рік здійснення варіанту 1, 

розраховані у Пояснювальній записці до проекту ПрАТ «Укрводпроект» 

«Альтернативна схема (режим) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-

накопичувачі в балці Свистунова та їх скидання в р. Інгулець» [194].  

 

Таблиця 4.5 – Середні значення вмісту забруднюючих речовин в воді 

(мг/дм³) Карачунівського водосховища 
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104 460 1081 0,37 0,47 0,04 1,09 4 0,09 0,09 0,29 3,8 9,6 15,8 8,2 9,1 

2
0
1
3
 

102 413 1005 0,28 0,35 0,04 1,18 3,42 0,07 0,05 0,34 1,7 10,5 15,3 8,2 8,7 

2
0
1
4
 

103 395 979 0,21 0,27 0,04 1,11 3 0,04 0,04  1,5 9,8 17,6 8,3 8,6 

2
0
1
5

 

103 397 987 0,21 0,26 0,03 0,78 5 0,05 0,06 0,32 2,6 10,7 18,2 8,4 8,6 

2
0
1
6
 

105 410 1003 0,25 0,31 0,07 0,74 7,5 0,01 0,06 0,27 2,8 10,0 20,4 8,2 8,8 

2
0
1
7
 

106 407 1004 0,24 0,31 0,03 0,94 6,67 0,01 0,05 0,18 3,6 9,7 18,6 8,4 9,1 

З
а 

в
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ь 
п
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іо

д
 

104 414 1010 0,26 0,33 0,04 0,97 4,93 0,05 0,06 0,28 2,7 10,0 17,6 8,3 8,8 
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Таблиця 4.6 – Середні значення вмісту забруднюючих речовин (мг/дм3) в 

воді ставка-накопичувача в б. Свистунова за період 2012–2017 рр. 
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20684 1381 39532 0,4 3,35 3,02 0,17 16,68 0,3 0,3 0,001 0,09 5,6 8 

 

Таблиця 4.7 – Середні значення вмісту забруднюючих речовин (мг/дм3) в 

воді створу р. Інгулець, міст в с. Андріївка, державний контрольний гідропост 

за період вересень–жовтень 2008–2017 рр. 
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2008 5,3 3,2 10,7 764 1046 0,25 3,4 0,16 0,11 0,025 77,6 

2010 4,65 2,65 6,95 868 931 0,48 7,95 0,3 0,11 0,025 34,1 

2011 5,3 4,4 6,8 865 853 0,47 4,7 0,03 0,05 0,025 22,7 

2012 3,82 3,75 7,03 932 1266 0,345 7,9 0,2 0,06 0,025 45,5 

2013 4,1 7,8 8,2 665 1018 0,29 3,5 0,14 0,08 0,025 58,2 

2014 4,9 4,1 6,61 684 1241 0,27 0,99 0,12 0,05 0,025 58,2 

2015 2,7 14,6 8,16 852 1325 0,36 1,51 0,07 0,11 0,025 40,4 

2016 6,3 9,8 9,09 987 1064 0,33 0,78 0,03 0,52 0,025 41,8 

2017 4 9,8 11,2 863 940 0,36 0,5 0,07 0,11 0,025 42,8 

За весь 

період 
4,5 5,6 7,9 852 1083 0,37 4,84 0,15 0,12 0,025 44,65 

 

Розрахунок прогнозної концентрації забруднюючих речовин в 

контрольному створі р. Інгулець, міст в с. Андріївка, державний контрольний 

гідропост виконано в 3-х варіантах, відповідно до варіантів альтернативного 

режиму, для 9 показників (хлориди, сульфати, мінералізація, завислі речовини, 

фосфати, амоній-іон, нітрат-іон, нітрит-іон, БСК5). Результати розрахунків 

представлені в табл. 4.8.  
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Таблиця 4.8 – Результати розрахунків прогнозної концентрації забруднюючих речовин в контрольному створі 

р. Інгулець, міст в с. Андріївка, державний контрольний гідропост при впрвадженні альтернативного режиму 

поводження з ВМШВ 

Показник 
Варіант 

альтернативного 
режиму 

Витрата 
попуска з  

Карачунівського 
водосховища  

(Q1) 

Значення 
показників 
якості води 

Карачунівського 
водосховища  

(С1) 

Витрата води  
ставка-

накопичувача 
б. Свистунова 

(Q2) 

Значення 
показників 
якості води 

ставка-
накопичувача у 
б. Свистунова 

(С2) 

Фонова 
витрата води  
р. Інгулець у 

контрольному 
створі в 

с. Андріївка 
(Q3) 

Фонові значення 
показників якості 
води  р. Інгулець 
у контрольному 

створі в 
с. Андріївка 

 (С3) 

Прогнозні 
значення 

показників 
якості води  

р. Інгулець у 
контрольному 

створі в 
с. Андріївка (Сп) 

Хлориди 
Варіант1 12,00 104,00 0,66 20280,00 2,93 1204,00 1164,88 
Варіант 2 16,00 92,00 0,85 20893,00 2,93 1204,00 1150,60 

Сульфати 
Варіант1 12,00 421,00 0,66 1354,00 2,93 939,00 557,85 
Варіант 2 16,00 306,00 0,85 1443,00 2,93 939,00 448,63 

Мінералізація 
Варіант1 12,00 1012,00 0,66 38949,00 2,93 3498,00 3085,28 
Варіант 2 16,00 722,00 0,85 39828,00 2,93 3498,00 2813,70 

Завислі 

речовини 

Варіант1 12,00 4,93 0,66 16,68 2,93 5,60 5,55 
Варіант 2 16,00 4,93 0,85 16,68 2,93 5,60 5,53 

Фосфати 
Варіант1 12,00 0,28 0,66 0,09 2,93 0,12 0,24 
Варіант 2 16,00 0,28 0,85 0,09 2,93 0,12 0,25 

Амоній-іон 
Варіант1 12,00 0,33 0,66 0,40 2,93 0,37 0,34 
Варіант 2 16,00 0,28 0,85 0,09 2,93 0,37 0,34 

Нітрат-іон 
Варіант1 12,00 0,28 0,66 0,09 2,93 4,84 1,78 

Варіант 2 16,00 0,28 0,85 0,09 2,93 4,84 1,63 

Нітрит-іон 
Варіант1 12,00 0,28 0,66 0,09 2,93 0,15 0,07 

Варіант 2 16,00 0,28 0,85 0,09 2,93 0,15 0,06 

БСК5 
Варіант1 12,00 0,28 0,66 0,09 2,93 4,50 3,07 

Варіант 2 16,00 0,28 0,85 0,09 2,93 4,50 2,99 
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З табл. 4.8 випливає, що найменші значення прогнозних концентрацій 

відповідають варіанту 2 альтернативного режиму. Найбільші значення  

концентрацій сульфатів, мінералізації, нітрат-іонів, нітрит-іонів, БСК5 

прогнозуються при снуючому режимі, а хлоридів, завислих речовин та фосфатів – 

для варіанту 1 альтернативного режиму. Для всіх показників, окрім фосфатів, 

прогнозні концентрації забруднюючих речовин менші за фонові концентрації у 

контрольному створі. 

На рис. 4.3 наведено порівняльний графік прогнозної концентрації 

пріоритетних забруднюючих речовин  в контрольному створі с. Андріївка за 

реалізації альтернативного режиму скидання ВМШВ із ставка-накопичувача. 

 

Рисунок 4.3 – Прогнозні концентрації пріоритетних забруднюючих речовин  

в контрольному створі с. Андріївка за за реалізації альтернативного режиму 

скидання ВМШВ зі ставка-накопичувача  

 

Таким чином, встановлено, що найменші значення прогнозних  

концентрацій пріоритетних показників відповідають варіанту 2 альтернативного 

режиму. 

Даний прогноз є орієнтовним, оскільки не враховує коефіцієнт 

самоочищення на ділянці між розрахунковими створами, коефіцієнт швидкості 
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трансформації домішок у річковій воді, вплив дифузних джерел на якість води р. 

Інгулець та ін. 

Впровадження альтернативного режиму дозволить досягти нормативної 

якості води за гідрохімічними показниками у всіх водосховищах, розміщених на 

р. Інгулець (завдяки збільшенню обсягів води, що подаються каналом Дніпро-

Інгулець), а в період скидання наблизити значення цих показників до 

нормативних на ділянці річки Інгулець від Карачунівського водосховища до 

випуску зворотних вод зі ставка-накопичувача шахтних вод. Нижче місця 

скидання після змішування ВМШВ з річковою водою якість води у р. Інгулець 

буде на рівні фонових показників, що формуються у контрольному створі с. 

Андріївка за відсутності скидання ВМШВ. В цілому, припинення значних 

міжсезонних коливань якості води у р. Інгулець прогнозовано покращить умови 

відтворення водних біоресурсів. 

На думку дисертанта, не дивлячись на переваги альтернативного режиму 

скидання ВМШВ із накопичувача, він не в повній мірі усуває існуючі порушення 

екологічних вимог. При будь-якому режимі скидання до води річки потрапляють 

шахтні води з надто високим вмістом забруднюючих речовин (60ГДК і більше), і 

тільки після досягнення повного змішування з водою Карачуновського 

водосховища ця ситуація виправляється.  

З метою підвищення екологічної безпеки скидання шахтних вод зі ставка-

накопичувача б. Свистунова та для покращення умов змішування скидних вод з 

річковою водою дисертантом запропоновано удосконалення альтернативного 

режиму, який полягає в змішуванні ВМШВ з річковою водою в спеціальному 

колодязі на трасі скидного трубопроводу шахтних вод та скиданні до річки вже 

розбавленої шахтної води. При проектуванні колодязя доцільно реалізувати 

спосіб зниження мінералізації шахтних вод, запропонований групою авторів у 

корисній моделі [106], яким забезпечується ефективне зменшення мінералізації 

шахтних вод за рахунок розбавлення їх прісною водою шляхом змішування 

зустрічно спрямованими напірними струменями в придонній частині колодязя. 
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Детальне описання способу наведено у підрозділі 1.2.2 першого розділу 

дисертайної роботи. 

На рис. 4.4 відображено удосконалену схему скидання  шахтних вод зі 

ставка-накопичувача. 

 

Рисунок 4.4 – Удосконалена схема скидання шахтних вод із ставка-

накопичувача 

 

Ще одним суттєвим недоліком альтернативного режиму є відмова від 

оздоровчої промивки у зрошувальний період. тому дисертантом розглянуто 

другий альтернативний режим, яким окрім подовженого періоду скидання 

передбачено збереження оздоровчої промивки. Для здійснення цього варіанту 

необхідне залучення  великих обсягів дніпровської води. Отже, він є найбільш 

ресурсовитратним. 

З метою вибору варіанту режиму, який найбільше відповідатиме як 

нормативним вимогам до якості води водного об’єкта, так і вимогам 

водокористування зроблено порівняння існуючого режиму регульованого 

скидання високомінералізованих шахтних вод із ставка-накопичувача 
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б. Свистунова у р. Інгулець з двома альтернативними, для чого використано метод 

аналізу ієрархій. Основні відмінності внутришньорічної динаміки хлоридів за 

різних режимів регульованого відвдення ВМШВ у графічній формі представлено 

на рис. 4.5. Позначені на рисунку часові межі техногенно обумовлених 

гідрологічних періодів відповідають діючому режиму. 

 

Рис 4.5 – Вміст хлоридів в воді р. Інгулець в залежності від режиму 

відведення ВМШВ 

 

На рис. 4.6 представлено декомпозицію задачі вибору пріоритетного 

режиму регульованого скидання висомінералізованих шахтних вод з 

б. Свистунова до р. Інгулець за критеріями екологічно безпечного 

водокористування. При порівнянні варіантів були враховані супутні негативні 

впливи для водокористування у р. Дніпро внаслідок перекидання дніпровської 
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води у верхів’я р. Інгулець каналом Дніпро-Інгулець для компенсації збільшених 

витрат води з Карачунівського водосховища. 

 

Рисунок 4.6 – Декомпозиція задачі вибору пріоритетного режиму регульованого 

скидання високомінералізованих шахтних вод з б. Свистунова до р. Інгулець 

 

В таблиці 4.9 охарактеризовані зв'язки між окремими елементами ієрархії, 

які зображені на рисунку 11 у вигляді з’єднувальних ліній.  

Таблиця 4.9 – Характеристика зв'язків між окремими елементами 

ієрархічного представлення задачі вибору пріоритетного режиму регульованого 

скидання високомінералізованих шахтних вод з б. Свистунова до р. Інгулець. 

Елементи нижчого 

рівня, пов'язані з 

відповідним елементом 

вищого рівня ієрархії 

Характеристика зв'язку, що розкриває сутність взаємодії 

елементів оцінюваного рівня з елементом вищого рівня 

1 2 

Рівень 1 (Цілі). Зв'язки між елементами рівня 1 (Цілі) та метою.  Постановка завдання 

експертам для попарного порівняння елементів рівня 1: Яка з цілей (Ці) (безпечне 

використання водних ресурсів річок Інгулець та Дніпро в межах окремих ділянок впливу 

регульованого скидання ВМШВ з ставка-накопичувача) є більш важливою для забезпечення 

екологічної безпеки використання водних ресурсів цих річок в цілому  
Ц1 Безпечне використання 
водних ресурсів р. Дніпро 

на ділянці від Світловодська 
до Нової Каховки 

Оцінюється відносна важливість безпечного використання 

водних ресурсів р. Дніпро на ділянці від Світловодська до Нової 

Каховки у порівнянні з іншими річковими ділянками впливу 

регульованого скидання ВМШВ з ставка-накопичувача. 
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1 2 

Ц2 Безпечне викорис-

тання водних ресурсів 

р. Інгулець в межах 

Дніпропетровської 

області 

Оцінюється відносна важливість безпечного використання 

водних ресурсів р. Інгулець в межах Дніпропетровської області у 

порівнянні з іншими річковими ділянками впливу регульованого 

скидання ВМШВ з ставка-накопичувача. 

Ц3 Безпечне викорис-

тання водних ресурсів 

р. Інгулець в межах 

Миколаївської та 

Херсонської областей 

Оцінюється відносна важливість безпечного використання 

водних ресурсів р. Інгулець в межах Миколаївської та 

Херсонської областей у порівнянні з іншими річковими 

ділянками впливу регульованого скидання ВМШВ з ставка-

накопичувача. 

Рівень 2 (Критерії). Зв'язки між елементами рівня 2  та рівня 1 (Цілі).  Постановка завдання 

експертам для попарного порівняння елементів рівня 2: Який з напрямків використання 

водних ресурсів НВВі є більш важливим для безпечного використання водних ресурсів 

окремих ділянок річок (Ці) при регульованому скиданні ВМШВ з ставка-накопичувача  

Ц1 – Безпечне використання водних ресурсів р. Дніпро на ділянці від Світловодська до 

Нової Каховки 

НВВ1 – Питне та 

комунально-побутове 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного питного та комунально-

побутового водокористування для підвищення екологічної 

безпеки комплексного використання водних ресурсів р. Дніпро 

на ділянці від Світловодська до Нової Каховки. 
НВВ2 – Енергетичне 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного енергетичного 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Дніпро на 

ділянці від Світловодська до Нової Каховки. 

НВВ3 – 

Рибогосподарське 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного рибогосподарського 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Дніпро на 

ділянці від Світловодська до Нової Каховки. 

НВВ4 – Рекреаційне 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного рекреаційного 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Дніпро на 

ділянці від Світловодська до Нової Каховки. 

НВВ5 – 

Сільськогосподарське 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного сільськогосподарського 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р.  Дніпро на 

ділянці від Світловодська до Нової Каховки. 

Ц2 Безпечне використання водних ресурсів р. Інгулець в межах Дніпропетровської області 

НВВ1 – Питне та 

комунально-побутове 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного питного та комунально-

побутового водокористування для підвищення екологічної 

безпеки комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець 

в межах Дніпропетровської області. 
НВВ2 – Енергетичне 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного енергетичного 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець в межах 

Дніпропетровської області.  

НВВ3 – 

Рибогосподарське 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного рибогосподарського 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець в межах 

Дніпропетровської області. 

Продовження таблиці 4.9 
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1 2 

НВВ4 – Рекреаційне 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного рекреаційного 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець в межах 

Дніпропетровської області. 

НВВ5 – 

Сільськогосподарське 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного сільськогосподарського 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець в межах 

Дніпропетровської області. 

Ц3 – Безпечне використання водних ресурсів р. Інгулець в межах Миколаївської та 

Херсонської областей 

НВВ1 – Питне та 

комунально-побутове 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного питного та комунально-

побутового водокористування для підвищення екологічної 

безпеки комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець 

в межах Миколаївської та Херсонської областей. 
НВВ2 – Енергетичне 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного енергетичного 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець в межах 

Миколаївської та Херсонської областей.  

НВВ3 – 

Рибогосподарське 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного рибогосподарського 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець в межах 

Миколаївської та Херсонської областей. 

НВВ4 – Рекреаційне 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного рекреаційного 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець в межах 

Миколаївської та Херсонської областей. 

НВВ5 – 

Сільськогосподарське 

водокористування 

Оцінюється важливість безпечного сільськогосподарського 

водокористування для підвищення екологічної безпеки 

комплексного використання водних ресурсів р. Інгулець в межах 

Миколаївської та Херсонської областей. 

Рівень 3. Зв'язки між елементами рівня 3 (Режими відведення ВМШВ) та елементами рівня 

2 (Критерії). Постановка завдання експертам для попарного порівняння елементів рівня 3: 

Який з порівнюваних режимів скидання ВМШВ зі ставка-накопичувача в р. Інгулець (РВі) є 

більш екологічно-безпечним для окремих напрямків використання річкових водних 

ресурсів (НВВі)  

НВВ1 – Питне та комунально-побутове водокористування  

РВ1 – Існуючий режим 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою 

Оцінюється екологічна безпека питного та комунально-

побутового водокористування в межах річкових ділянок зони 

впливу існуючого режиму скидання ВМШВ з оздоровчою 

промивкою. 

РВ2 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ без 

оздоровчої промивки 

Оцінюється екологічна безпека питного та комунально-

побутового водокористування в межах річкових ділянок зони 

впливу режиму з подовженим періодом скидання ВМШВ без 

оздоровчої промивки. 

РВ3 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою  

Оцінюється екологічна безпека питного та комунально-

побутового водокористування в межах річкових ділянок зони 

впливу режиму з подовженим періодом скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою. 

Продовження таблиці 4.9 
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1 2 

НВВ2 – Енергетичне водокористування 

РВ1 – Існуючий режим 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою 

Оцінюється екологічна безпека енергетичного водокористування 

в межах річкових ділянок зони впливу існуючого режиму 

скидання ВМШВ з оздоровчою промивкою. 

РВ2 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ без 

оздоровчої промивки 

Оцінюється екологічна безпека енергетичного водокористування 

в межах річкових ділянок зони впливу режиму з подовженим 

періодом скидання ВМШВ без оздоровчої промивки. 

РВ3 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою  

Оцінюється екологічна безпека енергетичного водокористування 

в межах річкових ділянок зони впливу режиму з подовженим 

періодом скидання ВМШВ з оздоровчою промивкою. 

НВВ3 – Рибогосподарське водокористування 

РВ1 – Існуючий режим 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою 

Оцінюється екологічна безпека рибогосподарського 

водокористування в межах річкових ділянок зони впливу 

існуючого режиму скидання ВМШВ з оздоровчою промивкою. 

РВ2 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ без 

оздоровчої промивки 

Оцінюється екологічна безпека рибогосподарського 

водокористування в межах річкових ділянок зони впливу 

режиму з подовженим періодом скидання ВМШВ без оздоровчої 

промивки. 

РВ3 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою  

Оцінюється екологічна безпека рибогосподарського 

водокористування в межах річкових ділянок зони впливу 

режиму з подовженим періодом скидання ВМШВ з оздоровчою 

промивкою. 

НВВ4 – Рекреаційне водокористування 

РВ1 – Існуючий режим 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою 

Оцінюється екологічна безпека рекреаційного водокористування 

в межах річкових ділянок зони впливу існуючого режиму 

скидання ВМШВ з оздоровчою промивкою. 

РВ2 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ без 

оздоровчої промивки 

Оцінюється екологічна безпека рекреаційного водокористування 

в межах річкових ділянок зони впливу режиму з подовженим 

періодом скидання ВМШВ без оздоровчої промивки. 

РВ3 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою  

Оцінюється екологічна безпека рекреаційного водокористування 

в межах річкових ділянок зони впливу режиму з подовженим 

періодом скидання ВМШВ з оздоровчою промивкою. 

Продовження таблиці 4.9 
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1 2 

НВВ5 – Сільськогосподарське водокористування 

РВ1 – Існуючий режим 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою 

Оцінюється екологічна безпека сільськогосподарського 

водокористування в межах річкових ділянок зони впливу 

існуючого режиму скидання ВМШВ з оздоровчою промивкою. 

РВ2 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ без 

оздоровчої промивки 

Оцінюється екологічна безпека сільськогосподарського 

водокористування в межах річкових ділянок зони впливу 

режиму з подовженим періодом скидання ВМШВ без оздоровчої 

промивки. 

РВ3 – Режим з 

подовженим періодом 

скидання ВМШВ з 

оздоровчою промивкою  

Оцінюється екологічна безпека сільськогосподарського 

водокористування в межах річкових ділянок зони впливу 

режиму з подовженим періодом скидання ВМШВ з оздоровчою 

промивкою. 

 

 

Для аналізу побудованої ієрархії  було залучено три експерти. Кінцеві 

результати визначення пріоритетів (рис. 4.7) відображають узгоджену думку цих 

експертів, загальна узгодженість ієрархії складає 0,02801 (Додаток Ж.3).  

 

 

Рис. 4.7 Глобальні пріоритети альтернативних режимів регульованого 

скидання ВМШВ з б. Свистунова до р. Інгулець  

 

Встановлено, що найбільший пріоритет має варіант режиму з подовженим 

періодом скидання високомінералізованих шахтних вод та оздоровчою 

промивкою (43,66 %), яким передбачено як неперевищення фонової якості 

31,01

25,33

43,66

РВ1 – Існуючий режим 
скидання ВМШВ з 
оздоровчою промивкою

РВ2 – Режим з 
подовженим періодом 
скидання ВМШВ без 
оздоровчої промивки

РВ3 – Режим з 
подовженим періодом 

скидання ВМШВ з 
оздоровчою промивкою

Закінчення  таблиці 4.9 
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річкової води у період скидання, так і задоволення потреб сільського 

господарства у зрошувальній воді належної якості в літній період. 

Таким чином, впровадження обраного за результатами аналізу ієрархій 

режиму регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод із ставка-

накопичувача б. Свистунова забезпечить зменшення концентрації забруднюючих 

речовин на ділянці р. Інгулець нижче місця скидання та задоволення вимог 

водокористування на нижчерозташованих ділянках. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

1. З використанням методу аналізу ієрархій проведено комплексну 

порівняльну багатофакторну оцінку пріоритетності розумних альтернативних 

заходів щодо шляхів відведення високомінералізованих шахтних вод, що 

акумулюються в ставку-накопичувачі у б. Свистунова, та щодо зменшення 

концентрації забруднюючих речовин. 

2. Визначено найбільш сприятливі для впровадження заходи щодо 

поводження з високомінералізованими шахтними водами, що акумулюються в 

ставку-накопичувачі у б. Свистунова: два варіанти відведення акумульованих 

шахтних вод (регульоване скидання високомінералізованих шахтних вод у 

р. Інгулець та відведення цих вод у Чорне море закритим трубопроводом) і 

чотири перспективні методи опріснення (термічне опріснення, виморожування, 

зворотний осмос, нанофільтрація), які можуть бути основою для відповідних 

заходів зі зменшення вмісту забруднюючих речовин, акумульованих у ставку-

накопичувачі шахтних водах. 

3. Науково обґрунтовано вибір пріоритетних заходів щодо підвищення 

екологічної безпеки процесу регульованого скидання високомінералізованих 

шахтних вод. За узагальненими пріоритетами заходів визначено, що найвищі 

пріоритети належать у довгостроковій перспективі методу виморожування (18,13 

%) та у близькі терміни – регульованому відведенню до річки з розбавленням 

прісною водою (18,06%). Високі пріоритети надано методам термічного 

опріснення (17,54 %) та нанофільтрації (17,44 %). Найнижчий пріоритет отримав 

захід  відведення ВМШВ трубопроводом до Чорного моря (16,45 %).  

4. Встановлено, що найбільший пріоритет з досліджуваних альтернативних 

режимів регульованого відведення до річки з розбавленням прісною водою має 

режим з подовженим періодом скидання високомінералізованих шахтних вод та 

оздоровчою промивкою (43,66 %), яким передбачено як неперевищення фонової 

якості річкової води у період скидання, так і здійснення оздоровчої промивки у 

період зрошення. 
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5. Для покращення умов змішування скидних вод з річковою водою 

запропоновано удосконалення альтернативного режиму, яке полягає в змішуванні 

ВМШВ з річковою водою у спеціальному колодязі на трасі скидного 

трубопроводу шахтних вод та скиданні до р. Інгулець вже розбавленої шахтної 

води. 

змішуванні ВМШВ з річковою водою в спеціальному колодязі на трасі 

скидного трубопроводу шахтних вод та скиданні до річки вже розбавленої 

шахтної води. 

6. Впровадження запропонованих заходів забезпечить зменшення 

концентрації забруднюючих речовин в р. Інгулець внаслідок скидання 

високомінералізованих шахтних вод із ставка-накопичувача б. Свистунова на 

ділянці нижче місця скидання та задоволення вимог водокористування на 

нижчерозташованих ділянках. 

Запропонований підхід може бути використаний для різних 

водогосподарських систем. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [32]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Дисертація є завершеною науковою працею, у якій вирішене актуальне 

науково-практичне завдання підвищення екологічної безпеки регульованого 

скидання промислових стічних вод із водойм-накопичувачів шляхом визначення 

найбільш екологічно-безпечних заходів поводження з шахтними водами, що 

ґрунтується на комплексній багатофакторній оцінці показників впливу та 

критеріях якості води. 

В процесі виконання дисертаційної роботи отримані такі науково-практичні 

результати: 

1. Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні наукові джерела щодо сучасного 

стану накопичувачів стічних вод на території України та методів зниження 

концентрації забруднюючих речовин у високомінералізованих шахтних водах.  

Аналіз сучасних підходів до комплексної оцінки впливу скидання 

промислових стічних вод зі накопичувачів на якість водних об’єктів виявив, що 

питання використання прямих методів оцінювання впливу до сьогодні було мало 

вивчене. Основним недоліком проаналізованих робіт є  відсутність комплексного 

та системного підходу, особливо в частині визначення масштабів впливу 

скидання промислових стічних вод та вибору найбільш пріоритетних показників 

якості води. Запропоновані науковцями алгоритми оцінки впливу акумульованих 

стічних вод на якість води поверхневих водних об’єктів представлені лише як 

роз’єднані блоки, що не містять аналізу природно-техногенної системи, носять 

фрагментарний характер та не мають логічного завершення у вигляді висновків 

комплексної оцінки і практичних розробок заходів регулювання скидань. 

2. Визначені основні фактори впливу накопичувачів високомінералізованих 

шахтних вод на довкілля. Накопичувачі є значним джерелом негативного впливу 

практично на всі компоненти навколишнього природного середовища. Найбільш 

суттєвими факторами впливів на поверхневі і підземні води, а також ґрунти є 

гідрологічні та гідрохімічні. 

3. Теоретично обґрунтовано системний підхід до підвищення екологічної 

безпеки регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод із водойм-
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накопичувачів шляхом експертно-аналітичного визначення найбільш екологічно-

безпечних короткострокових та довгострокових заходів на основі розробленої 

процедури комплексного багатофакторного оцінювання впливів на якість води 

поверхневих водних об’єктів. 

Запропонований науковий підхід дає можливість оцінити, чи є статистично 

значимими зміни якості води водного об’єкта під впливом скидання стічних вод 

на фоні їх природних  коливань, та визначити кількісні просторово-часові 

параметри цього впливу на підставі використання методів описової статистики 

для порівняння щорічних, однорічних та багаторічних рядів даних гідрохімічного 

моніторингу. Зазначений підхід також дозволяє виявити пріоритетні показники 

якості води, за якими відбувається погіршення, та здійснити екологічно-

обґрунтований вибір пріоритетних заходів для підвищення екологічної безпеки 

скидання промислових стічних вод.  

Дана процедура комплексної оцінки впливу накопичувачів на якість 

поверхневих водних об’єктів може бути використана розробниками ОВД при 

перегляді або оновленні умов провадження планованої діяльності з експлуатації 

та реконструкції накопичувачів та спеціалістами при проведенні екологічного 

аудиту. Методичні підходи, передбачені етапом 3 розробленої процедури, можуть 

використовуватись фахівцями Державного агентства водних ресурсів України при 

проведенні державного моніторингу стану поверхневих вод. 

4. Науково обґрунтовано та проведено комплексну оцінку впливу скидання 

високомінералізованих шахтних вод із ставків-накопичувачів на якість води та 

господарське використання водних ресурсів на прикладі річок Інгулець та Самара 

із застосуванням розробленої комплексної процедури оцінювання, що дозволило 

встановити перевищення нормативів якості води річок за окремими показниками, 

з яких найсуттєвішими є вміст хлоридів, сульфатів та мінералізація. 

За результатами визначення критеріїв Фішера та Стьюдента у 

різновіддалених створах визначено зону істотного впливу  скидання 

високомінералізованих стічних вод з б. Свистунова на якість води р. Інгулець за 
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показниками хлориди та сульфати в створах, розташованих нижче контрольного 

створу на 33,5 км (створ с. Андріївка) та 204 км (створ м. Снігурівка). 

Встановлено, що в період весняної стабілізації якість води в пониззі р. 

Інгулець не задовольняє комунально-побутовим потребам населення та нормам 

зрошення, кратність перевищення ГДККП за хлоридами становить 5,6 раз, якість 

води  відповідає ІІІ класу зрошувальної води. 

Обґрунтовано, що промивка русла р. Інгулець із залученням 130 млн. м3 

дніпровської води, акумульованої у Карачунівському водосховищі, є 

ресурсозатратним заходом, але таким, який дозволяє в сучасних умовах 

техногенного навантаження використовувати водні ресурси річки для 

комунально-побутових потреб, рекреації та зрошення протягом вегетаційного 

періоду. 

5. Встановлена наявність постійного впливу ставків-накопичувачів 

Свидівок, Косьмінна та Таранова на якість води р. Самара, зокрема, виявлено 

перевищення нормативів якості води для комунально-побутового 

водокористування середніми за 9 років значеннями мінералізації річкової води на 

рівні 3,5–4ГДККП, хлоридів – 1,5–2,5 ГДККП, нафтопродуктів – 1,5-1,7 ГДККП. 

Визначено, що якість води р. Самара має тенденцію до погіршення за 

показником мінералізація. Тому в якості пріоритетного показника для 

характеристики впливу прийнята мінералізація природних вод. 

Результати проведеної комплексної оцінки за запропонованим підходом є 

підґрунтям для прийняття рішень щодо зменшення впливу регульованого 

скидання високомінералізованих шахтних вод із водойм-накопичувачів на 

поверхневі водні об’єкти. 

6. Науково обґрунтовано вибір пріоритетних заходів щодо підвищення 

екологічної безпеки процесу регульованого скидання високомінералізованих 

шахтних вод. За узагальненими пріоритетами розглянутих методом аналізу 

ієрархій альтернативних заходів поводження з шахтними водами визначено, що 

найвищі пріоритети належать методу виморожування (18,13 %), доступному для 

реалізації лише у довгостроковій перспективі, та регульованому відведенню до 
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річки з розбавленням прісною водою (18,06%). Високі пріоритети надано також 

методам термічного опріснення (17,54 %) та нанофільтрації (17,44 %). Найнижчий 

пріоритет отримав захід  відведення трубопроводом до Чорного моря (16,45 %).  

При порівнянні варіантів регульованого відведення з розбавленням прісною 

водою, які можуть бути реалізовані у найближчій перспективі, встановлено, що 

найбільший пріоритет (43,66%) має режим з подовженим осіннє-зимовим 

періодом скидання високомінералізованих шахтних вод та оздоровчою 

промивкою у літній період, яким забезпечується як неперевищення фонової якості 

річкової води у період скидання на ділянці нижче місця скидання, так і 

задоволення вимог сільськогосподарського водокористування на 

нижчерозташованих ділянках у період зрошення. 

Запропонований підхід може бути використаний для різних 

водогосподарських систем. 
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 

Наукові праці у наукових фахових виданнях України 

1. В. А. Полозенцева. Влияние аккумулирующих емкостей на водные 

объекты // Збірник наукових праць УкрНДІЕП "Проблеми охорони 

навколишнього природного середовища". Випуск ХХХІ. 2009 г. С. 158–163. 

2. Коваленко М. С., Полозенцева В. А. Расположение, основные 

направления и оценка влияния накопителей сточных вод на поверхностные 

водные объекты. Экология и промышленность. Ежеквартальный научно-

производственный журнал. №4 (33) 2012. С. 108–113. (Особистий внесок: 

проаналізовані та визначені фактори та умови впливу на складові довкілля 

водойм накопичувачів промислових стічних вод). 

3. М. С. Коваленко, В. А. Полозенцева. Накопители сточных вод и 

промышленных отходов как потенциально опасные объекты // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий, № 2/12 (56), 2012  (DOI: 

10.15587/1729-4061.2012.3926). С. 27–29. (Особистий внесок: виявлено та 

сформульовано основні впливи накопичувачів стічних вод в межах території 

України, зокрема виявлено зв'язок між якістю води поверхневих водних об’єктів 

та захворюваністю населення, що проживає в зонах безпосереднього впливу 

накопичувачів промислових стічних вод, та зазначено необхідність обов’язкового 

контролю та розробки регульованого екологічно-безпечного режиму експлуатації 

та скидання на всіх етапах життєвого циклу цих об’єктів). 

4. Л.Я. Аніщенко, В.О. Полозенцева, Б.С. Свердлов, М.О. Винокуров. 

Оцінка впливу регульованого скидання високомінералізованих шахтних вод 

Кривбасу на господарське використання р. Інгулець.// Інженерія 

природокористування, 2019, №4(14), с. 91 – 102. (Особистий внесок: 

запропоновано методологію комплексної оцінки впливу діючих накопичувачів 

зворотних вод на довкілля, сформована структурна схема формування впливів, 

аналізі, виділенні ключових впливів, оцінені наслідків діяльності по всій довжині 
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зони впливів з використанням методів описової статистики обґрунтовано 

підходи  до розроблення рекомендації щодо вдосконалення режиму скидання). 

Наукові праці у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз: 

5. Анищенко Л. Я., Полозенцева В. А. Комплексная оценка воздействия 

действующих накопителей шахтных вод на качество водных объектов (на 

примере р. Самара). // Науковий вісник будівництва, т. 89, №3, 2017. С.181–184 

(International Innovativ Journal Impact Factor (IIJIF), Google Scholar) (Особистий 

внесок: досліджено вплив ставків-накопичувачів на якість води р. Самара з 

використанням методів описової статистики та підтверджено доцільність 

використання багаторічних рядів гідрохімічних спостережень для виявлення 

постійного (хронічного) впливу). 

6. Анищенко Л. Я., Полозенцева В. А. Свердлов Б. С. Комплексна оцінка 

впливів діючих водойм-накопичувачів на довкілля // Вісник КрНУ імені Михайла 

Остроградського. Випуск 5/2019 (118), С. 65–74. (DOI: 10.30929/1995-

0519.2019.5.65-74) (Фахове видання, "Джерело", Ulrich's Web Global Serials 

Directory", "eLIBRARY", "Index Copernicus", "Polish Scholarly Bibliography", 

"Inspec", "Open Academic Journals Index", "Google Scholar" і "Scientific Indexing 

Services")(Особистий внесок: визначені і ключові впливи водойм-накопичувачів на 

якість води р. Інгулець, оцінено їх інтенсивність по всій довжині зони впливів з 

використанням методу перевірки рідів гідрохімічної інформації щодо їх 

однорідності за допомогою критеріїв Фішера та Стьюдента). 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

7. А. І. Юрченко, В. О. Полозенцева, В.В. Брук, Г. М. Величко, В. І. Асін. 

Інвентаризація точкових джерел забруднення та їх ранжування за ступенем 

впливу на водну екосистему Азовського моря//Проблеми охорони навколишнього 

природного середовища:зб. наук.пр/УКРНДІЕП; ХНУ імені В. Н. Каразіна – Х.: 

ПП «Стиль-Іздат». Випуск 41. 2019 р, С. 256–274. (Особистий внесок: проведена 

комплексна оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість води 
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Азовського моря та встановлені найбільш небезпечні підприємства-

забруднювачі). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

8. М. С. Коваленко, В. А. Полозенцева. К вопросу оценки воздействий 

накопителей сточных вод и жидких промышленных отходов на окружающую 

среду //Сборник трудов в 3-х томах, том ІІІ. Казантип-ЭКО-2012 "Инновационные 

пути решения, актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и 

ресурсосбережения". ХХ Юбилейная международная конференция (4-8 июня 

2012 г., г. Щелкино, АР Крым). С. 117–123. 

9. Полозенцева В. А. К вопросу опасности возникновения аварий на 

накопителях сточных вод и промышленных отходов // Екологічні аспекти 

регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях. Збірка матеріалів першої 

міжвузівської науково-методичної конференції. 21 листопада 2012 року, м. 

Харків. С. 87–90. 

10. Коваленко М. С., Полозенцева В. А. Моделирование параметров 

распластывания волны прорыва при аварийных ситуациях на накопителях 

загрязненных сточных вод. Збірник наукових статей ІХ Міжнародна науково-

практична конференція: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення т. І, 9-

13 вересня 2013 р., м. Алушта, АР Крим., С.228–232. 

11. Полозенцева В. А. К вопросу влияния накопителей шахтных вод на 

минерализацию воды р. Самара Збірник наукових статей ХIII Міжнародна 

науково-практична конференція: Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення, 11-15 вересня 2017 р., м. Харків., С. 333–338. 

12. Аніщенко Л. Я., Пісня Л. А., Свердлов Б. С., Полозенцева В. О., 

Бондаренко І. В. Методичні засади підготовки звіту з  оцінки впливу на довкілля 

діючих підприємств. Збірник наукових статей ХIV Міжнародна науково-

практична конференція: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення, 10-14 

вересня 2018 р., м. Харків., С. 16–20. 
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ДОДАТОК В 

В.1. Вихідні дані для розрахунку граничного вмісту забруднюючої речовини в накопичувачах 

 

Таблиця В.1.1 – Вихідні дані для розрахунку граничного вмісту забруднюючої речовини в накопичувачах 
область № підприємство Річка - 

приймач 

стічних 

вод 

t - число 

місяців року, 

протягом 

яких скиданн

я стічних вод 

не 

провадиться 

Vг - річний 

обсяг стічних 

вод, що 

відводяться в 

накопичувач, 

тис. М 3 / рік 

Характерний 

хімічний склад 

стічних вод, Кс, мг / л 

Фонова концентрація 

речовин у воді 

водного об'єкта, Сф , 

мг / л 

Гранично 

допустима 

концентрація 

речовин у воді 

рибогосподарс

ьких водойм, 

СГДК, мг / л 

W - 

среднемноголе

тний обсяг 

стоку річки за 

період, 

протягом 

якого 

здійснюється 

скидання, м 3 

Донецька 1 ЗуГРЕС р. Кринка 9 360,00 Сухий залишок - 

1376, нафтопродукти 

- 0,6, хлориди -339,5, 

сульфати - 992,8, 

азот Аммон . - 0,6, 

нітрати - 16,9, нітрити 

- 0,65, фосфати - 1,35, 

БПКІІ - 3,9 

Сухий залишок - 

1289,5, 

нафтопродукти - 0,5, 

хлориди - 194,0, 

сульфати - 449,8, 

азот Аммон . - 0,4, 

нітрати - 8,6, нітрити 

- 0,18, фосфати - 0,5, 

БСК5 - 2,3 

азот амонійний 

- 0,5, 

нафтопродукти 

- 0,05, нітрити - 

0,08, нітрати - 

40,0, сульфати 

- 3,5 

22811565,6 

Сумська 2 ПАТ 

«Сумихімпро

м» 

р. Псел 9 2,40 Ззавислі речовини - 

4,0-1,24, сухий 

залишок - 2200-4000, 

азот Аммон . - 20-49, 

нітрити - 0,45, нітрати 

- 1,0-6,0, хлориди - 

120-355, залізо - 0,1-

0,6, сульфати - 600-

4125, фтор 4,0-13, 5, 

рН - 8,2-11,0, миш'як - 

0,016 

Завислі речовини- 

34,2, сухий залишок - 

572, азот Аммон . - 

2, 34, хлориди - 25,4, 

залізо - 0,84, 

сульфати - 68,0, фтор 

-0,38, рН - 7,9, 

нітрити - 0,034, 

нітрати - 1,7 

азот амонійний 

- 0, 5, нітрити - 

0,08, нітрати - 

40,0, сульфати 

- 3,5, залізо - 

0,1, миш'як - 

0,05 

603977472 
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Дніпропетрів

ська 

3 ДПЕК 

«Павлоградву

голь 

накопичувач 

в балці 

Свидівок 

р. Самара 9 4,16 Сухий залишок - 

6100, хлориди - 2449, 

сульфати - 571, 

кальцій - 363,9, 

магній - 165,9, БСК ІІ - 

3,9, азот аммон . - 0,4, 

СПАР - 0,3, 

нафтопродукти - 1,0 

Завислі речовини - 

6,2, сухий залишок - 

2319, БСК повн - 2,9, 

азот аммон . - 0,4, 

нафтопродукти - 0,5 

азот амонійний 

- 0, 5, 

сульфати - 3,5, 

нафтопродукти 

- 0,05, кальцій - 

0,61, магній - 

40 

212830157 

4 ДПЕК 

«Павлоградву

голь 

накопичувач 

в балці 

Косьмінна 

р. Самара 9 17,64 Сухой остаток – 3023, 

хлориды – 973, 

сульфаты – 990, БСКІІ 

– 2,8, азот аммон. – 

0,3, СПАВ – 0,4, 

нефтепродукты – 1,0 

Взвешенные 

вещества – 2,6, сухой 

остаток – 2361, 

БСКполн – 2,3, азот 

аммон. – 0,2, 

нефтепродукты – 0,6 

азот 

аммонийный - 

0,5,  сульфаты - 

3,5, 

нефтепродукты 

- 0,05 

212830157,00 

5 ДПЕК 

«Павлоградву

голь 

накопичувач 

в балці 

Таранова 

Накопичу

вач в 

балці Сви

дівок , 

потім 

р. Самара 

9 11,68 Зважені в- ва - 16,2, 

сухий залишок - 5800, 

БСК ІІ - 3,3, хлориди - 

581, сульфати - 713, 

азот аммон . - 0,5, 

нафтопродукти - 1,1 

Завислі речовини - 

6,2, сухий залишок - 

2319, БСдмК повн - 2,9, 

азот аммон . - 0,4, 

нафтопродукти - 0,5 

азот амонійний 

- 0, 5, 

сульфати - 3,5, 

нафтопродукти 

- 0,05 

212830157 

Дніпропетрів

ська 

6 Північний 

ГЗК 

р. 

Саксагань 

9 26,09 Сухий залишок - 

51630, сульфати - 

1610, хлориди - 25175 

Сухий залишок - 

1642, завислі 

речовини -7,5, 

сульфати - 547, 

хлориди - 310 

сульфати - 3,5 337198680 

Дніпропетрів

ська 

7 НКГЗК р. Інгулец 9 19,74 Хлориди - 15620, 

сульфати - 1031, 

зважені в- ва - 357, 

азот амонійний - 10,9 

азот амонійний - 2,54, 

нітрити - 0,078, 

нітрати - 0,81, залізо -

 0,46, фосфати - 0,26, 

сульфати - 56,0, 

хлориди -26,0 

азот амонійний 

- 0, 5, 

сульфати - 3,5 

337198680 

Дніпропетрів

ська 

8 КГЗК р. Інгулец 9 31,20 Хлориди - 15620, 

сульфати - 1031, 

завислі р-ни- 357, 

азот амонійний - 6,1 

азот амонійний - 2,54, 

нітрити - 0,078, 

нітрати - 0,81, залізо -

 0,46, фосфати - 0,26, 

сульфати - 56,0, 

хлориди -26,0 

азот амонійний 

- 0, 5, 

сульфати - 3,5 

337198680 
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Харківська 9 Первомайськ

е ДП 

«Хімпром» 

р. Орель 9 1,40 хлориди - +1524, 

азот Аммон . - 1,03, 

сухий залишок - 3524, 

БПКп - 7,6, сульфати 

- 0,76, мідь - 0,12, 

нафтопродукти - 0,3 

нітрити - 0,383, 

нітрати - 0,310, залізо 

- 0,159, фосфати - 

0,159, сульфати - 

310,8, хлориди - 109,2 

азот амонійний 

- 0, 5, 

сульфати - 3,5, 

нафтопродукти 

- 0,05 

232382477 

Дніпропетрів

ська 

10 Накопичувач 

в балці 

Свистунова 

р. Інгулец  10800,00 Хлориди – 20200, 

сульфати – 1370, 

мінералізація – 38000, 

азот амонійний 0,3, 

БСК5 – 3,3, нітрати – 

2,7, нітрити – 0,17, 

завислі речовини – 17 

 

Хлориди –190, 

сульфати – 501, азот 

амонійний 0,09, 

нітрати – 0,07 

 

азот амонійний 

- 0,5,  нітрити - 

0,08, нітрати - 

40,0, сульфати 

- 3,5, залізо - 

0,1, миш’як - 

0,05 

337198680 
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В.2. Методичний підхід до розрахунку індексу екологічної небезпеки 

накопичувача промислових стічних вод 
Розрахунок індексу екологічної небезпеки накопичувача пропонується виконувати за 

формулою: 

𝐼𝑛 =
𝐶𝑛𝑊ф

𝐺𝑚
                                                                (1) 

  

де In – індекс екологічної небезпеки накопичувача;  

Сn – фактична концентрація забруднюючої речовини в накопичувачі;  

Wф – фактичний об’єм  зворотних вод у накопичувачі 

Gm – допустима маса забруднюючої речовини. 

Якщо In > 1, то накопичувач відноситься до небезпечних. В інших випадках накопичувач з 

точки зору екології небезпеки не представляє. 

 

Згідно СанПін 4015-85 граничний вміст накопичувача зворотних вод і промислових відходів 

можна визначити за формулою: 

Wгр =
T

12
Wз +

2,2∙(Cгдк−Cф)∙Wp

Cc
                                          (2) 

де Т – кількість місяців в році, протягом яких скидання зворотних вод не здійснюється; 

Wз – річний обсяг оборотних вод, м; 

Сгдк – гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючих речовин, кг/м3; 

Wр – середньорічний обсяг стоку річки за інтервал, протягом якого здійснюється скидання 

зворотних вод, м3; 

Сс – концентрація забруднюючої речовини в оборотних водах, кг/м . 

Середньорічний стоку Wр в створі випуску зворотних вод визначається за даними 

гідрометричних спостережень або згідно з чинними нормативними документами. Так 

розраховується гранично допустима маса забруднюючої речовини, яка не суттєво впливає на 

якість води водного об'єкта при відведенні в нього зворотних вод. 

Допустиму масу забруднюючої речовини в накопичувачі розраховують за формулою: 

𝐺𝑚 =
𝐶𝑛𝑊𝑛

103
                                                          (3) 

де Gm – допустима маса в накопичувачі з метою охорони підземних вод від забруднення, кг. 

Обґрунтування індексу екологічної небезпеки накопичувачів  

ступінь небезпеки 
інтервали 

значень 
відмінні ознаки 

Мала 1-10 
У накопичувачі містяться токсичні речовини, що 

відносяться до IV класу небезпеки 

помірна 11-20 
У накопичувачі містяться токсичні речовини, що 

відносяться до III класу небезпеки 

висока 21 і вище 
У накопичувачі містяться токсичні речовини, що 

відносяться   до II класу небезпеки 

  

Якщо в умовах нормальної експлуатації I Е <= 21 для накопичувачів з хімічною речовиною II 

класу небезпеки, I Е <= 11 (накопичувач з хімічною речовиною III класу небезпеки), I Е <= 1 

(накопичувач з хімічною речовиною IV класу небезпеки), то накопичувачі за ознакою впливу 

на навколишнє природне середовище відносять до категорії безпечних. 

При I Е > 21 накопичувач високо небезпечний (хімічні речовини II класу), I Е > 11 накопичувач 

відноситься до помірно небезпечних (речовини III класу), I Е > 1 накопичувач відноситься до 

мало небезпечних (речовини IV класу). 
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ДОДАТОК Г 

Листинги з результатами експертно-аналітичних досліджень. 

Визначення пріоритетів ключових впливів скидання ВМШВ на безпеку 

довкілля 

 

*********************************************************************** 

Критерій : Безп дов скид ВМШВ 

Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : К1, К2, К3, К4 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    1    1     

1/2  1    1/2  1/2   

1    2    1    1     

1    2    1    1     

W(К1)=0.2857 

W(К2)=0.1429 

W(К3)=0.2857 

W(К4)=0.2857 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :4 

******************************************************************** 

Критерій : К1 

Wвзв = 0.2857 

За цим критерієм порівнювалися : ФС1, ФС2, ФС3, ФС4 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/2  1/3   

3    1    2    1     

2    1/2  1    1/2   

3    1    2    1     

W(ФС1)=0.1091 

W(ФС2)=0.3509 

W(ФС3)=0.1891 

W(ФС4)=0.3509 

Оцінка узгодженості таблиці :0.003838 

Індекс узгодженості таблиці :0.003454 

Лямбда max :4.01 

*********************************************************************** 

Критерій : К2 

Wвзв = 0.1429 

За цим критерієм порівнювалися : ФС4, ФС5, ФС6, ФС7 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    3    3     

1    1    3    3     

1/3  1/3  1    1     

1/3  1/3  1    1     

W(ФС4)=0.375 

W(ФС5)=0.375 

W(ФС6)=0.125 

W(ФС7)=0.125 

Оцінка узгодженості таблиці :0 
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Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :4 

********************************************************************** 

Критерій : К3 

Wвзв = 0.2857 

За цим критерієм порівнювалися : ФС8, ФС9, ФС10 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/3   

3    1    1     

3    1    1     

W(ФС8)=0.1429 

W(ФС9)=0.4286 

W(ФС10)=0.4286 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :3 

**************************************************************************** 

Критерій : К4 

Wвзв = 0.2857 

За цим критерієм порівнювалися : ФС11, ФС12 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3   

3    1     

W(ФС11)=0.25 

W(ФС12)=0.75 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************* 

Критерій : ФС1 

Wвзв = 0.03118 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3   

3    1     

W(ФВ1)=0.25 

W(ФВ2)=0.75 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 
************************************************************************** 

Критерій : ФС2 

Wвзв = 0.1003 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5   

5    1     

W(ФВ1)=0.1667 

W(ФВ2)=0.8333 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 
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************************************************************************** 

Критерій : ФС3 

Wвзв = 0.05402 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5   

5    1     

W(ФВ1)=0.1667 

W(ФВ2)=0.8333 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************* 

Критерій : ФС4 

Wвзв = 0.1538 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3   

3    1     

W(ФВ1)=0.25 

W(ФВ2)=0.75 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************** 

Критерій : ФС5 

Wвзв = 0.05357 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3   

3    1     

W(ФВ1)=0.25 

W(ФВ2)=0.75 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************** 

Критерій : ФС6 

Wвзв = 0.01786 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 
Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3   

3    1     

W(ФВ1)=0.25 

W(ФВ2)=0.75 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************* 

Критерій : ФС7 

Wвзв = 0.01786 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 
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Таблиця попарних порівнянь :  

1    1     

1    1     

W(ФВ1)=0.5 

W(ФВ2)=0.5 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************* 

Критерій : ФС8 

Wвзв = 0.04082 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1     

1    1     

W(ФВ1)=0.5 

W(ФВ2)=0.5 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************** 

Критерій : ФС9 

Wвзв = 0.1224 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5   

5    1     

W(ФВ1)=0.1667 

W(ФВ2)=0.8333 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

**************************************************************************** 

Критерій : ФС10 

Wвзв = 0.1224 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5   

5    1     

W(ФВ1)=0.1667 
W(ФВ2)=0.8333 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

*************************************************************************** 

Критерій : ФС11 

Wвзв = 0.07143 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3   

3    1     

W(ФВ1)=0.25 
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W(ФВ2)=0.75 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************* 

Критерій : ФС12 

Wвзв = 0.2143 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1, ФВ2 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5   

5    1     

W(ФВ1)=0.1667 

W(ФВ2)=0.8333 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

********************************************************************************** 

Критерій : ФВ1 

Wвзв = 0.2135 

********************************************************************************** 

Критерій : ФВ2 

Wвзв = 0.7865 

 

Кращий результат має ФВ2, його Wvzv = 0.7865 

 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0 

 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 
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ДОДАТОК Д 

Д.1. Якість води р. Інгулець на ділянці між Карачуновським водосховищем і с. Андріївка при скиданні зворотних 

вод з ставка-накопичувача у б. Свистунова у 2012–2018 рр. 

 

 

 

Рисунок Д.1.1. – Динаміка вмісту хлоридів (мг/дм3) в воді р. Інгулець в контрольних створах вище скиду із ставка-

накопичувача б. Свистунова у 2012–2014 рр. 



217 

 

 

Рисунок Д.1.2. – Динаміка вмісту хлоридів (мг/дм3) в воді р. Інгулець в контрольних створах вище скиду з ставка-

накопичувача б. Свистунова у 2014–2016 рр 
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Рисунок Д.1.3. – Динаміка вмісту хлоридів (мг/дм3) в воді р. Інгулець в контрольних створах вище скиду з ставка-

накопичувача б. Свистунова у 2016–2018 рр. 
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Таблиця Д.1.1 – Описові статистики значень вмісту хлоридів (мг/л) в воді р. 

Інгулець в контрольних створах, які розміщені вище скиду з ставка-накопичувача 

б. Свистунова за 2012–2018 рр. 
Контрольний створ/рік 

спостереження 

Середнє значення Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Створ «р. Інгулець, створ нижче впадіння р. Саксагань» 

2012–2013 рр. 223,44 150,00 376,00 

2013–2014 рр. 269,27 183,00 669,00 

2014–2015 рр. 160,17 135,00 230,00 

2015–2016 рр. 331,39 182,00 679,00 

2016–2017 рр. 297,81 208,00 376,00 

2017–2018 рр. 256,30 163,00 336,00 

Створ «р.Інгулець, нижче обвідного каналу» 

2012–2013 рр. 418,06 269,00 638,00 

2013–2014 рр. 396,46 271,00 1192,00 

2014–2015 рр. 397,26 248,00 624,00 

2015–2016 рр. 364,91 284,00 648,00 

2016–2017 рр. 419,33 348,00 574,00 

2017–2018 рр. 388,11 340,00 595,00 

Створ «р. Інгулець, вище скиду з ставка-накопичувача б. Свистунова, міст с. Латівка» 

2012–2013 рр. 512,49 295,00 1036,00 

2013–2014 рр. 449,59 362,00 1066,00 

2014–2015 рр. 507,53 307,00 987,00 

2015–2016 рр. 478,21 355,00 759,00 

2016–2017 рр. 480,41 402,00 709,00 

2017–2018 рр. 436,26 355,00 477,00 

 

 
Рисунок Д.1.4. – Динаміка вмісту сульфатів (мг/л) в воді р. Інгулець в 

контрольних пунктах, які розміщені вище скиду з б. Свистунова за 2012–2018 рр. 
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Таблиця Д.1.2 – Описові статистики значень вмісту сульфатів (мг/л) в воді р. 

Інгулець в контрольних пунктах, які розміщені вище скиду з б. Свистунова за 

2012–2018 рр. 
Контрольний пункт/рік спостереження Середнє 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

500 м вище скиду з б.Свистунова2012-13 609,012 486,0000 804,000 

р.Інгулець, 500 м нижче каналу2012-13 492,098 300,0000 692,000 

Південна станція аерації2012-13 171,171 133,0000 316,000 

Обвідний канал2012-13 394,451 317,0000 1012,000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2012-13 
560,963 291,0000 754,000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2012-13 
690,481 353,0000 867,000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2013-14 540,730 456,0000 703,000 

р.Інгулець, 500 м нижче каналу2013-14 455,955 396,0000 695,000 

Південна станція аерації2013-14 218,333 172,0000 300,000 

Обвідний канал2013-14 457,212 328,0000 940,000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2013-14 
494,785 395,0000 733,000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2013-14 
748,154 401,0000 976,000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2014-15 555,000 436,0000 848,000 

р.Інгулець, 500 м нижче каналу2014-15 431,136 342,0000 595,000 

Південна станція аерації2014-15 203,622 151,0000 318,000 

Обвідний канал2014-15 358,840 228,0000 486,000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2014-15 
407,210 318,0000 501,000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2014-15 
535,123 420,0000 664,000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2015-16 619,946 496,0000 833,000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2015-16 442,456 380,0000 775,000 

Південна станція аерації2015-16 270,500 175,0000 493,000 

Обвідний канал2015-16 389,667 367,0000 443,000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2015-16 
537,702 280,0000 787,000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2015-16 
713,877 175,0000 997,000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2016-17 678,722 541,0000 993,000 

р.Інгулець, 500 м нижче каналу2016-17 610,259 527,0000 698,000 

Південна станція аерації2016-17 302,321 204,0000 430,000 

Обвідний канал2016-17 519,056 470,0000 600,000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2016-17 
699,296 529,0000 866,000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2016-17 
1157,426 855,0000 1431,000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2017-18 660,815 583,0000 763,000 

р.Інгулець, 500 м нижче каналу2017-18 578,111 530,0000 672,000 

Південна станція аерації2017-18 259,630 204,0000 399,000 

Обвідний канал2017-18 592,185 572,0000 604,000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2017-18 
540,074 329,0000 670,000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2017 
935,000 570,0000 1106,000 
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Рисунок Д.1.5. – Динаміка вмісту азоту амонійного (мг/л) в воді р. Інгулець в 

контрольних пунктах, які розміщені вище скиду з б. Свистунова за 2012–2018 рр. 

 

 
Рис. Д.1.6. – Динаміка вмісту нітритів (мг/л) в воді р. Інгулець в контрольних 

пунктах, які розміщені вище скиду з б. Свистунова за 2012–2018 рр. 
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Таблиця Д.1.3 – Описові статистики значень вмісту азоту амонійного (мг/л) в воді 

р. Інгулець в контрольних пунктах, які розміщені вище скиду з б. Свистунова за 

2012–2018 рр. 
Контрольний пункт/рік спостереження Середнє 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

500 м вище скиду з б.Свистунова2012-13 0,204146 0,080000 1,100000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2012-13 0,297073 0,110000 0,640000 

Південна станція аерації2012-13 0,647683 0,110000 1,700000 

Обвідний канал2012-13 0,361585 0,140000 0,660000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2012-13 
0,089506 0,040000 0,240000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2012-13 
0,187037 0,050000 0,890000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2013-14 0,170000 0,060000 0,380000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2013-14 0,223284 0,090000 0,510000 

Південна станція аерації2013-14 0,606418 0,300000 1,650000 

Обвідний канал2013-14 0,363284 0,120000 0,720000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2013-14 
0,113939 0,040000 0,370000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2013-14 
0,291970 0,040000 0,740000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2014-15 0,188846 0,060000 0,430000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2014-15 0,406625 0,160000 1,110000 

Південна станція аерації2014-15 0,374444 0,290000 1,460000 

Обвідний канал2014-15 0,618875 0,250000 1,280000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2014-15 
0,066250 0,040000 0,190000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2014-15 
0,165375 0,050000 0,380000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2015-16 0,260351 0,070000 0,610000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2015-16 0,357544 0,190000 0,530000 

Південна станція аерації2015-16 0,441964 0,300000 0,900000 

Обвідний канал2015-16 0,412807 0,240000 0,610000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2015-16 
0,101053 0,070000 0,160000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2015-16 
0,136842 0,080000 0,260000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2016-17 0,210000 0,050000 0,330000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2016-17 0,447222 0,270000 0,720000 

Південна станція аерації2016-17 1,023148 0,300000 1,930000 

Обвідний канал2016-17 0,527593 0,310000 0,980000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2016-17 
0,091481 0,000000 0,250000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2016-17 
0,310741 0,000000 0,820000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2017-18 0,139259 0,060000 0,240000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2017-18 0,234074 0,150000 0,490000 

Південна станція аерації2017-18 0,820000 0,550000 1,650000 

Обвідний канал2017-18 0,262593 0,170000 0,680000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2017-18 
0,105185 0,080000 0,150000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2017 
0,135185 0,100000 0,480000 
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Таблиця Д.1.4 – Описові статистики значень вмісту нітритів (мг/л) в воді р. 

Інгулець в контрольних пунктах, які розміщені вище скиду з б. Свистунова за 

2012–2018 рр. 
Контрольний пункт/рік спостереження Середнє 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

500 м вище скиду з б.Свистунова2012-13 0,089024 0,030000 0,240000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2012-13 0,087317 0,040000 0,200000 

Південна станція аерації2012-13 0,183780 0,020000 0,660000 

Обвідний канал2012-13 0,121951 0,050000 0,340000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2012-13 
0,076790 0,020000 0,190000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2012-13 
0,122469 0,050000 0,230000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2013-14 0,068571 0,020000 0,150000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2013-14 0,082537 0,030000 0,200000 

Південна станція аерації2013-14 0,180299 0,020000 0,690000 

Обвідний канал2013-14 0,217761 0,010000 0,560000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2013-14 
0,056970 0,010000 0,190000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2013-14 
0,104697 0,060000 0,190000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2014-15 0,054937 0,030000 0,100000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2014-15 0,101481 0,040000 2,670000 

Південна станція аерації2014-15 0,063415 0,030000 0,510000 

Обвідний канал2014-15 0,681235 0,030000 2,770000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2014-15 
0,054321 0,020000 0,110000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2014-15 
0,117160 0,070000 0,190000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2015-16 0,069123 0,010000 0,720000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2015-16 0,108947 0,030000 0,250000 

Південна станція аерації2015-16 0,264643 0,010000 0,790000 

Обвідний канал2015-16 0,204737 0,050000 0,520000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2015-16 
0,079825 0,030000 0,260000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2015-16 
0,102456 0,050000 0,140000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2016-17 0,051667 0,020000 0,180000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2016-17 0,085185 0,030000 0,220000 

Південна станція аерації2016-17 0,197037 0,020000 0,810000 

Обвідний канал2016-17 0,193148 0,080000 0,380000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2016-17 
0,036296 0,000000 0,080000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2016-17 
0,108519 0,050000 0,800000 

500 м вище скиду з б.Свистунова2017-18 0,051111 0,020000 0,200000 

р.Інгулець, 500 м нище каналу2017-18 0,062593 0,030000 0,120000 

Південна станція аерації2017-18 0,173333 0,010000 1,410000 

Обвідний канал2017-18 0,377778 0,240000 0,530000 

р. Інгулець, 500 м нижче гирла р. 

Саксагань2017-18 
0,031111 0,020000 0,050000 

р. Саксагань, Дзержинське водосховище 

(портал)2017 
0,081852 0,010000 0,170000 
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ДОДАТОК Д.2 

Оцінка якості води в пониззі р. Інгулець для зрошення 

Оцінка якості води для зрошення проводиться за ДСТУ 2730:2015 «Якість 

природної води для зрошення. Агрономічні критерії». 

Суму токсичних солей в еквівалентах хлору у міліеквівалентах на дециметр 

кубічний обчислюють за формулою [ДСТУ 2730:2015]: 

𝑒𝐶𝑙− = 𝐶𝑙− + 0,2𝑆𝑂4
2− + 0,4𝐻𝐶𝑂3

− + 5𝐶𝑂3
2−     (1) 

Де 𝐶𝑙− – кількість хлоридів, мекв/дм3 

𝑆𝑂4
2− – кількість токсичних сульфатів, мекв/дм3, 

𝐻𝐶𝑂3
− – кількість токсичних гідрокарбонатів, мекв/дм3, 

𝐶𝑂3
2− – кількість токсичних карбонатів, мекв/дм3. 

З неообхідних даних для розрахунку ми маємо тільки інформацію щодо вмісту в 

воді хроридів та сульфатів, тому вміст сульфатів, гідрокарбонатів візмемо середні 

за переіод 1988–2008, наведені в [монографія, Хільчевський] в контрольному 

створі с. Садове. 

 

Таблиця Д.2.1 – Середні багаторічні значення показників в мекв/дм3 

Контрольний 
створ 

Cl-  (2012–2017) 𝑆𝑂4
2− (2012–2017) 

𝐻𝐶𝑂3
− (1988–

2008) 

березень–
квітень 

травень–
серпень 

серпень–
жовтень 

березень–
квітень 

травень–
серпень 

серпень–
жовтень 

 весняна 
повінь 

літньо-
осіння 
межень 

с. Андріївка 30,75 9,22 30 7,10 5,3 9,40 5,87 5,68 

с. Калінінське 41,16 9,37 23,86 7,73 5,03 7,05 5,87 5,68 

м. Снігурівка 48,52 9,03 18,22 7,13* 4,5* 5,3* 2,91 2,8 
с. Дар’ївка 54,92 7 4 6,53 3,9 3,6 2,91 2,8 

с. Садове 3,3 2,85 1,23 1,18 1,4 0,6 2,91 2,8 

* середнє значення показника між створами вище і нижче м. Снігурівка 

 

РОЗРАХУНОК 

с. Андріівка 

𝑒𝐶𝑙− = 9,63 + 0,2 ∙ 10,58 + 0,4 ∙ 6,4 + 5 ∙ 0,14       
𝑒𝐶𝑙− = 15 мекв/дм3 (ІІ клас якості води) 

с. Калінінське 

𝑒𝐶𝑙− = 12,85 + 0,2 ∙ 10,92 + 0,4 ∙ 6,4 + 5 ∙ 0,14       
𝑒𝐶𝑙− = 18,3 мекв/дм3 (ІІ клас якості води) 

м. Снігурівка 

𝑒𝐶𝑙− = 9,94 + 0,2 ∙ 9,6 + 0,4 ∙ 2,86 + 5 ∙ 0,17       
𝑒𝐶𝑙− = 18,02 мекв/дм3 (ІІ клас якості води) 

с. Дар’ївка  

𝑒𝐶𝑙− = 7.28 + 0,2 ∙ 8.13 + 0,4 ∙ 2,86 + 5 ∙ 0,17       
𝑒𝐶𝑙− = 10,09 мекв/дм3 (І клас якості води) 

с. Cадове  

𝑒𝐶𝑙− = 2,85 + 0,2 ∙ 2,77 + 0,4 ∙ 2,86 + 5 ∙ 0,17       
𝑒𝐶𝑙− = 5,4 мекв/дм3 (І клас якості води) 
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ДОДАТОК Д.3 

Якість води р. Самара в районі розміщення накопичувачів 

високомінералізованих шахтних вод 

 
 

Рис. Д.3.1. – Динаміка середньорічних концентрацій мінералізації (мг/дм3) води р. 

Самара за період 2005–2013 рр 
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Рис. Д.3.2. – Динаміка середньорічних концентрацій хлоридів (мг/дм3) в  воді 

р. Самара за період 2005–2013 рр 
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Рис. Д.3.3 – Динаміка середньорічних концентрацій нафтопродуктів (мг/дм3) у 

воді р. Самара за період 2005–2013 рр 
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ДОДАТОК Ж 

Ж1. Склад експертної групи 

№ 

з/п 

П. І. П. Професійне спрямування Освіта/досвід 

1 Аніщенко Людмила 

Яківна 

Експерт в напрямку 

методології і практики 

проведення ОВНС й 

екологічної експертизи 

об'єктів господарської 

діяльності, а також 

стратегічної екологічної 

оцінки 

завідувач лабораторії 

оцінки впливу на 

навколишнє 

середовище та 

екологічної 

експертизи, д-р.техн. 

наук за спеціальністю 

«екологічна безпека» / 

більше 10 років 

2 Свердлов Борис 

Соломонович 

Експерт в напрямку 

методології і практики 

проведення ОВНС й 

екологічної експертизи 

об'єктів господарської 

діяльності, а також 

стратегічної екологічної 

оцінки 

старший науковий 

співробітник 

лабораторії оцінки 

впливу на навколишнє 

середовище та 

екологічної експертизи 

/ більше 10 років 

3 Пісня Леонід 

Андрійович 

Експерт в напрямку 

екологоекспертної оцінки 

проектів господарської 

діяльності та існуючої 

екологічної ситуації, у тому 

числі питань зменшення 

впливу на довкілля ТПВ 

провідний науковий 

співробітник 

лабораторії оцінки 

впливу на навколишнє 

середовище та 

екологічної 

експертизи, к.т.н. за 

спеціальністю 

«екологічна безпека» / 

більше 10 років 

4 Полозенцева 

Вікторія 

Олександрівна 

Експерт в напрямку 

досліджень якості води 

природних водойм та 

розробки природохоронних 

заходів 

науковий співробітник 

лабораторії 

природоохоронних 

заходів в 

агропромисловому та 

паливно-

енергетичному 

комплексах/ більше 10 

років 
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Ж.2 Листинги з результатами експертно-аналітичних досліджень 

Екологічна безпека поводження з ВМШВ, експерт №1 

 
******************************************************************************* 

Критерій : ЕколБезпПоводжВМШВ 

Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : Ц1_Безпека природного середовища, Ц2_Безпека 

населення 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2   

2    1     

W(Ц1_Безпека природного середовища)=0.3333 

W(Ц2_Безпека населення)=0.6667 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

************************************************************************** 

Критерій : Ц1_Безпека природного середовища 

Wвзв = 0.3333 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Рівень безпеки повітря, К2_Рівень безп. природн 

вод, К3_Рівень бесп. грунтів, К4_Рівень безп. клімат. умов, К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1/2  1/3   

7    1    5    7    3     

5    1/5  1    3    1/2   

2    1/7  1/3  1    1/3   

3    1/3  2    3    1     

W(К1_Рівень безпеки повітря)=0.04926 

W(К2_Рівень безп. природн вод)=0.5249 

W(К3_Рівень бесп. грунтів)=0.1564 

W(К4_Рівень безп. клімат. умов)=0.06935 

W(К5_Рівень безп. ФФ та Біор)=0.2001 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04811 

Індекс узгодженості таблиці :0.05389 

Лямбда max :5.216 

********************************************************************** 

Критерій : Ц2_Безпека населення 

Wвзв = 0.6667 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Рівень безпеки повітря, К2_Рівень безп. природн 

вод, К3_Рівень бесп. грунтів, К4_Рівень безп. клімат. умов, К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1    1/3   

7    1    5    3    4     

5    1/5  1    3    1     

1    1/3  1/3  1    1/2   

3    1/4  1    2    1     

W(К1_Рівень безпеки повітря)=0.05779 
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W(К2_Рівень безп. природн вод)=0.5153 

W(К3_Рівень бесп. грунтів)=0.1871 

W(К4_Рівень безп. клімат. умов)=0.08589 

W(К5_Рівень безп. ФФ та Біор)=0.1539 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06587 

Індекс узгодженості таблиці :0.07378 

Лямбда max :5.295 

************************************************************************* 

Критерій : К1_Рівень безпеки повітря 

Wвзв = 0.05495 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді 

відходи, ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    3    3    1    3     

1/2  1    3    3    1/2  3     

1/3  1/3  1    1/3  1/2  3     

1/3  1/3  3    1    1    5     

1    2    2    1    1    5     

1/3  1/3  1/3  1/5  1/5  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.2746 

W(ФВ2_Осади)=0.2048 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.08529 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.16 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.2273 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.0481 

Оцінка узгодженості таблиці :0.08438 

Індекс узгодженості таблиці :0.1046 

Лямбда max :6.523 

************************************************************************** 

Критерій : К2_Рівень безп. природн вод 

Wвзв = 0.5185 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді 

відходи, ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    5    7    5    3     

1/3  1    2    3    3    1/3   

1/5  1/2  1    2    1/2  1/3   

1/7  1/3  1/2  1    1    1/5   

1/5  1/3  2    1    1    1/3   

1/3  3    3    5    3    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4226 

W(ФВ2_Осади)=0.1409 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.07088 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.0506 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.07646 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.2386 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04444 

Індекс узгодженості таблиці :0.0551 
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Лямбда max :6.276 

******************************************************************** 

Критерій : К3_Рівень бесп. грунтів 

Wвзв = 0.1769 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді 

відходи, ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    4    6    5    7    3     

1/4  1    3    2    4    1/2   

1/6  1/3  1    1/2  2    1/4   

1/5  1/2  2    1    3    1/3   

1/7  1/4  1/2  1/3  1    1/5   

1/3  2    4    3    5    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4481 

W(ФВ2_Осади)=0.1427 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.05842 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.09093 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.03938 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.2205 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02623 

Індекс узгодженості таблиці :0.03253 

Лямбда max :6.163 

************************************************************************* 

Критерій : К4_Рівень безп. клімат. умов 

Wвзв = 0.08037 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді 

відходи, ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    4    3    3    1/3   

1/5  1    1/3  1/3  1/3  1/7   

1/4  3    1    1/2  1/2  1/6   

1/3  3    2    1    1    1/5   

1/3  3    2    1    1    1/5   

3    7    6    5    5    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.2345 

W(ФВ2_Осади)=0.0388 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.06764 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.1003 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.1003 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.4584 

Оцінка узгодженості таблиці :0.03241 

Індекс узгодженості таблиці :0.04019 

Лямбда max :6.201 

****************************************************************************

**** 

Критерій : К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Wвзв = 0.1693 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді 
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відходи, ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    4    5    3    3    5     

1/4  1    1/2  1/2  1/2  4     

1/5  2    1    1/3  1/3  1     

1/3  2    3    1    1    3     

1/3  2    3    1    1    3     

1/5  1/4  1    1/3  1/3  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4044 

W(ФВ2_Осади)=0.1021 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.08542 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.1753 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.1753 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.05741 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0608 

Індекс узгодженості таблиці :0.07539 

Лямбда max :6.377 

*************************************************************************** 

Критерій : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об. 

Wвзв = 0.4008 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, 

ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/7  1/6  1/5  1/3   

7    1    1    2    3    5     

7    1    1    2    3    5     

6    1/2  1/2  1    2    4     

5    1/3  1/3  1/2  1    3     

3    1/5  1/5  1/4  1/3  1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.03123 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.3008 

W(ЗП3_Вимороження)=0.3008 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1872 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1214 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.05846 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02477 

Індекс узгодженості таблиці :0.03072 

Лямбда max :6.154 

*********************************************************************** 

Критерій : ФВ2_Осади 

Wвзв = 0.13 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, 

ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    7    7    3    1     

1/7  1    1    1    1/4  1/7   
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1/7  1    1    1    1/4  1/7   

1/7  1    1    1    1/4  1/7   

1/3  4    4    4    1    1/3   

1    7    7    7    3    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3533 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.04588 

W(ЗП3_Вимороження)=0.04588 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.04588 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1557 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.3533 

Оцінка узгодженості таблиці :0.007903 

Індекс узгодженості таблиці :0.0098 

Лямбда max :6.049 

************************************************************************ 

Критерій : ФВ3_Тверді відходи 

Wвзв = 0.07167 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, 

ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    3    5    4    2     

1/3  1    1    3    2    1/2   

1/3  1    1    3    2    1/2   

1/5  1/3  1/3  1    1/3  1/4   

1/4  1/2  1/2  3    1    1/3   

1/2  2    2    4    3    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3636 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.1351 

W(ЗП3_Вимороження)=0.1351 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.04866 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.08752 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2301 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02033 

Індекс узгодженості таблиці :0.02521 

Лямбда max :6.126 

*************************************************************************** 

Критерій : ФВ4_Викиди ЗР па ПГ  

Wвзв = 0.08886 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, 

ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    6    4    3    2     

1/7  1    1/2  1/4  1/5  1/6   

1/6  2    1    1/3  1/4  1/5   

1/4  4    3    1    1/2  1/3   

1/3  5    4    2    1    1/2   

1/2  6    5    3    2    1     
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W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3856 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.03545 

W(ЗП3_Вимороження)=0.051 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1082 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1652 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2546 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02669 

Індекс узгодженості таблиці :0.0331 

Лямбда max :6.165 

************************************************************************** 

Критерій : ФВ5_Теплове забруд. 

Wвзв = 0.09685 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, 

ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    6    4    3    2     

1/7  1    1/2  1/4  1/5  1/6   

1/6  2    1    1/3  1/4  1/5   

1/4  4    3    1    1/2  1/3   

1/3  5    4    2    1    1/2   

1/2  6    5    3    2    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3856 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.03545 

W(ЗП3_Вимороження)=0.051 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1082 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1652 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2546 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02669 

Індекс узгодженості таблиці :0.0331 

Лямбда max :6.165 

**************************************************************************** 

Критерій : ФВ6_Вилучення земель 

Wвзв = 0.2119 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП2_Терм_опріснення, ЗП3_Вимороження, 

ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    2    1/2  4     

1    1    2    1/2  4     

1/2  1/2  1    1/3  3     

2    2    3    1    5     

1/4  1/4  1/3  1/5  1     

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.2189 

W(ЗП3_Вимороження)=0.2189 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1268 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.3793 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.05617 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01159 
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Індекс узгодженості таблиці :0.01299 

Лямбда max :5.052 

************************************************************************** 

Критерій : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл. 

Wвзв = 0.1561 

*************************************************************************** 

Критерій : ЗП2_Терм_опріснення 

Wвзв = 0.1892 

************************************************************************* 

Критерій : ЗП3_Вимороження 

Wвзв = 0.1921 

************************************************************************** 

Критерій : ЗП4_Зворотн_осмос 

Wвзв = 0.1314 

************************************************************************ 

Критерій : ЗП5_Нанофільтрація 

Wвзв = 0.1862 

************************************************************************** 

Критерій : ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Wвзв = 0.145 

 

Кращий результат має ЗП3_Вимороження, його Wvzv = 0.1921 

 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.02 

 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 
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Екологічна безпека поводження з ВМШВ, експерт №2 
 

******************************************************************************* 

Критерій : ЕколБезпПоводжВМШВ 

Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : Ц1_Безпека природного середовища, Ц2_Безпека населення 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2   

2    1     

W(Ц1_Безпека природного середовища)=0.3333 

W(Ц2_Безпека населення)=0.6667 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

******************************************************************************* 

Критерій : Ц1_Безпека природного середовища 

Wвзв = 0.3333 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Рівень безпеки повітря, К2_Рівень безп. природн вод, 

К3_Рівень бесп. грунтів, К4_Рівень безп. клімат. умов, К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1/2  1/3   

7    1    5    7    3     

5    1/5  1    3    1/2   

2    1/7  1/3  1    1/3   

3    1/3  2    3    1     

W(К1_Рівень безпеки повітря)=0.04926 

W(К2_Рівень безп. природн вод)=0.5249 

W(К3_Рівень бесп. грунтів)=0.1564 

W(К4_Рівень безп. клімат. умов)=0.06935 

W(К5_Рівень безп. ФФ та Біор)=0.2001 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04811 

Індекс узгодженості таблиці :0.05389 

Лямбда max :5.216 

***************************************************************************** 

Критерій : Ц2_Безпека населення 

Wвзв = 0.6667 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Рівень безпеки повітря, К2_Рівень безп. природн вод, 

К3_Рівень бесп. грунтів, К4_Рівень безп. клімат. умов, К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1    1/3   

7    1    5    3    4     

5    1/5  1    3    1     

1    1/3  1/3  1    1/2   

3    1/4  1    2    1     

W(К1_Рівень безпеки повітря)=0.05779 

W(К2_Рівень безп. природн вод)=0.5153 

W(К3_Рівень бесп. грунтів)=0.1871 

W(К4_Рівень безп. клімат. умов)=0.08589 

W(К5_Рівень безп. ФФ та Біор)=0.1539 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06587 

Індекс узгодженості таблиці :0.07378 

Лямбда max :5.295 
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****************************************************************************** 

Критерій : К1_Рівень безпеки повітря 

Wвзв = 0.05495 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    3    3    1    7     

1/3  1    3    3    1/2  4     

1/3  1/3  1    1/3  1/2  3     

1/3  1/3  3    1    1    5     

1    2    2    1    1    5     

1/7  1/4  1/3  1/5  1/5  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.3204 

W(ФВ2_Осади)=0.1933 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.0807 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.1495 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.2202 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.03586 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07042 

Індекс узгодженості таблиці :0.08732 

Лямбда max :6.437 

****************************************************************************** 

Критерій : К2_Рівень безп. природн вод 

Wвзв = 0.5185 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    5    7    5    3     

1/3  1    2    3    3    3     

1/5  1/2  1    2    1/2  1/3   

1/7  1/3  1/2  1    1    1/5   

1/5  1/3  2    1    1    1/3   

1/3  1/3  3    5    3    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4168 

W(ФВ2_Осади)=0.2164 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.07187 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.05125 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.07534 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.1684 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06401 

Індекс узгодженості таблиці :0.07937 

Лямбда max :6.397 

****************************************************************************** 

Критерій : К3_Рівень бесп. грунтів 

Wвзв = 0.1769 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    4    6    5    7    3     

1/4  1    3    2    4    2     

1/6  1/3  1    1/2  2    1/4   

1/5  1/2  2    1    3    1/3   
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1/7  1/4  1/2  1/3  1    1/5   

1/3  1/2  4    3    5    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4476 

W(ФВ2_Осади)=0.1863 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.05792 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.09035 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.03904 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.1788 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04191 

Індекс узгодженості таблиці :0.05197 

Лямбда max :6.26 

******************************************************************************* 

Критерій : К4_Рівень безп. клімат. умов 

Wвзв = 0.08037 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/4  1/3  1/5  1/3   

5    1    1/3  1/3  1/2  3     

4    3    1    1/2  1/2  3     

3    3    2    1    1    3     

5    2    2    1    1    5     

3    1/3  1/3  1/3  1/5  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.04534 

W(ФВ2_Осади)=0.1363 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.1992 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.2657 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.2811 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.07237 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06859 

Індекс узгодженості таблиці :0.08505 

Лямбда max :6.425 

****************************************************************************** 

Критерій : К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Wвзв = 0.1693 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    4    5    3    3    5     

1/4  1    1/2  1/2  1/2  4     

1/5  2    1    1/3  1/3  1     

1/3  2    3    1    1    3     

1/3  2    3    1    1    3     

1/5  1/4  1    1/3  1/3  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4044 

W(ФВ2_Осади)=0.1021 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.08542 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.1753 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.1753 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.05741 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0608 

Індекс узгодженості таблиці :0.07539 
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Лямбда max :6.377 

****************************************************************************** 

Критерій : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об. 

Wвзв = 0.385 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/7  1/6  1/5  1/3   

7    1    1    2    3    5     

7    1    1    2    3    5     

6    1/2  1/2  1    2    4     

5    1/3  1/3  1/2  1    3     

3    1/5  1/5  1/4  1/3  1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.03123 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.3008 

W(ЗП3_Вимороження)=0.3008 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1872 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1214 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.05846 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02477 

Індекс узгодженості таблиці :0.03072 

Лямбда max :6.154 

******************************************************************************* 

Критерій : ФВ2_Осади 

Wвзв = 0.184 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    7    7    3    1     

1/7  1    1    1    1/4  1/7   

1/7  1    1    1    1/4  1/7   

1/7  1    1    1    1/4  1/7   

1/3  4    4    4    1    1/3   

1    7    7    7    3    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3533 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.04588 

W(ЗП3_Вимороження)=0.04588 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.04588 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1557 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.3533 

Оцінка узгодженості таблиці :0.007903 

Індекс узгодженості таблиці :0.0098 

Лямбда max :6.049 

******************************************************************************** 

Критерій : ФВ3_Тверді відходи 

Wвзв = 0.08242 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    3    5    4    2     

1/3  1    1    3    2    1/2   

1/3  1    1    3    2    1/2   
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1/5  1/3  1/3  1    1/3  1/4   

1/4  1/2  1/2  3    1    1/3   

1/2  2    2    4    3    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3636 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.1351 

W(ЗП3_Вимороження)=0.1351 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.04866 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.08752 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2301 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02033 

Індекс узгодженості таблиці :0.02521 

Лямбда max :6.126 

******************************************************************************* 

Критерій : ФВ4_Викиди ЗР па ПГ  

Wвзв = 0.1018 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    6    4    3    2     

1/7  1    1/2  1/4  1/5  1/6   

1/6  2    1    1/3  1/4  1/5   

1/4  4    3    1    1/2  1/3   

1/3  5    4    2    1    1/2   

1/2  6    5    3    2    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3856 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.03545 

W(ЗП3_Вимороження)=0.051 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1082 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1652 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2546 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02669 

Індекс узгодженості таблиці :0.0331 

Лямбда max :6.165 

***************************************************************************** 

Критерій : ФВ5_Теплове забруд. 

Wвзв = 0.1104 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    6    4    3    2     

1/7  1    1/2  1/4  1/5  1/6   

1/6  2    1    1/3  1/4  1/5   

1/4  4    3    1    1/2  1/3   

1/3  5    4    2    1    1/2   

1/2  6    5    3    2    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3856 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.03545 

W(ЗП3_Вимороження)=0.051 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1082 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1652 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2546 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02669 
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Індекс узгодженості таблиці :0.0331 

Лямбда max :6.165 

******************************************************************************* 

Критерій : ФВ6_Вилучення земель 

Wвзв = 0.1365 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП2_Терм_опріснення, ЗП3_Вимороження, 

ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    2    1/2  4     

1    1    2    1/2  4     

1/2  1/2  1    1/3  3     

2    2    3    1    5     

1/4  1/4  1/3  1/5  1     

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.2189 

W(ЗП3_Вимороження)=0.2189 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1268 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.3793 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.05617 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01159 

Індекс узгодженості таблиці :0.01299 

Лямбда max :5.052 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл. 

Wвзв = 0.1888 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП2_Терм_опріснення 

Wвзв = 0.1728 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП3_Вимороження 

Wвзв = 0.1761 

***************************************************************************** 

Критерій : ЗП4_Зворотн_осмос 

Wвзв = 0.1248 

****************************************************************************** 

Критерій : ЗП5_Нанофільтрація 

Wвзв = 0.1694 

****************************************************************************** 

Критерій : ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Wвзв = 0.1682 

 

Кращий результат має ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., його Wvzv = 0.1888 

 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.02002 

 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 
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Екологічна безпека поводження з ВМШВ, есперт №3 
 

****************************************************************************** 

Критерій : ЕколБезпПоводжВМШВ 

Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : Ц1_Безпека природного середовища, Ц2_Безпека населення 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2   

2    1     

W(Ц1_Безпека природного середовища)=0.3333 

W(Ц2_Безпека населення)=0.6667 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

**************************************************************************** 

Критерій : Ц1_Безпека природного середовища 

Wвзв = 0.3333 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Рівень безпеки повітря, К2_Рівень безп. природн вод, 

К3_Рівень бесп. грунтів, К4_Рівень безп. клімат. умов, К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1/2  1/3   

7    1    5    7    3     

5    1/5  1    3    1/2   

2    1/7  1/3  1    1/3   

3    1/3  2    3    1     

W(К1_Рівень безпеки повітря)=0.04926 

W(К2_Рівень безп. природн вод)=0.5249 

W(К3_Рівень бесп. грунтів)=0.1564 

W(К4_Рівень безп. клімат. умов)=0.06935 

W(К5_Рівень безп. ФФ та Біор)=0.2001 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04811 

Індекс узгодженості таблиці :0.05389 

Лямбда max :5.216 

***************************************************************************** 

Критерій : Ц2_Безпека населення 

Wвзв = 0.6667 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Рівень безпеки повітря, К2_Рівень безп. природн вод, 

К3_Рівень бесп. грунтів, К4_Рівень безп. клімат. умов, К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1    1/3   

7    1    5    3    4     

5    1/5  1    3    1     

1    1/3  1/3  1    1/2   

3    1/4  1    2    1     

W(К1_Рівень безпеки повітря)=0.05779 

W(К2_Рівень безп. природн вод)=0.5153 

W(К3_Рівень бесп. грунтів)=0.1871 

W(К4_Рівень безп. клімат. умов)=0.08589 

W(К5_Рівень безп. ФФ та Біор)=0.1539 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06587 

Індекс узгодженості таблиці :0.07378 

Лямбда max :5.295 
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****************************************************************************** 

Критерій : К1_Рівень безпеки повітря 

Wвзв = 0.05495 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    3    3    1    7     

1/3  1    3    3    1/2  4     

1/3  1/3  1    1/3  1/2  3     

1/3  1/3  3    1    1    5     

1    2    2    1    1    5     

1/7  1/4  1/3  1/5  1/5  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.3204 

W(ФВ2_Осади)=0.1933 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.0807 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.1495 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.2202 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.03586 

Оцінка узгодженості таблиці :0.07042 

Індекс узгодженості таблиці :0.08732 

Лямбда max :6.437 

****************************************************************************** 

Критерій : К2_Рівень безп. природн вод 

Wвзв = 0.5185 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    5    7    5    3     

1/3  1    2    3    3    3     

1/5  1/2  1    2    1/2  1/3   

1/7  1/3  1/2  1    1    1/5   

1/5  1/3  2    1    1    1/3   

1/3  1/3  3    5    3    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4168 

W(ФВ2_Осади)=0.2164 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.07187 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.05125 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.07534 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.1684 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06401 

Індекс узгодженості таблиці :0.07937 

Лямбда max :6.397 

***************************************************************************** 

Критерій : К3_Рівень бесп. грунтів 

Wвзв = 0.1769 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    4    6    5    7    3     

1/4  1    3    2    4    2     

1/6  1/3  1    1/2  2    1/4   

1/5  1/2  2    1    3    1/3   



244 

1/7  1/4  1/2  1/3  1    1/5   

1/3  1/2  4    3    5    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4476 

W(ФВ2_Осади)=0.1863 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.05792 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.09035 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.03904 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.1788 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04191 

Індекс узгодженості таблиці :0.05197 

Лямбда max :6.26 

***************************************************************************** 

Критерій : К4_Рівень безп. клімат. умов 

Wвзв = 0.08037 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/4  1/3  1/5  1/3   

5    1    1/3  1/3  1/2  3     

4    3    1    1/2  1/2  3     

3    3    2    1    1    3     

5    2    2    1    1    5     

3    1/3  1/3  1/3  1/5  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.04534 

W(ФВ2_Осади)=0.1363 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.1992 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.2657 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.2811 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.07237 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06859 

Індекс узгодженості таблиці :0.08505 

Лямбда max :6.425 

**************************************************************************** 

Критерій : К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Wвзв = 0.1693 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    4    5    3    3    5     

1/4  1    1/2  1/2  1/2  4     

1/5  2    1    1/3  1/3  1     

1/3  2    3    1    1    3     

1/3  2    3    1    1    3     

1/5  1/4  1    1/3  1/3  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4044 

W(ФВ2_Осади)=0.1021 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.08542 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.1753 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.1753 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.05741 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0608 

Індекс узгодженості таблиці :0.07539 
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Лямбда max :6.377 

***************************************************************************** 

Критерій : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об. 

Wвзв = 0.385 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/7  1/6  1/5  1/3   

7    1    1    2    3    5     

7    1    1    2    3    5     

6    1/2  1/2  1    2    4     

5    1/3  1/3  1/2  1    3     

3    1/5  1/5  1/4  1/3  1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.03123 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.3008 

W(ЗП3_Вимороження)=0.3008 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1872 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1214 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.05846 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02477 

Індекс узгодженості таблиці :0.03072 

Лямбда max :6.154 

***************************************************************************** 

Критерій : ФВ2_Осади 

Wвзв = 0.184 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    7    5    3    1     

1/7  1    1/2  1    1/4  1/7   

1/7  2    1    1    1/4  1/7   

1/5  1    1    1    1/4  1/5   

1/3  4    4    4    1    1/3   

1    7    7    5    3    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3444 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.0426 

W(ЗП3_Вимороження)=0.05393 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.0534 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1613 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.3444 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02296 

Індекс узгодженості таблиці :0.02846 

Лямбда max :6.142 

****************************************************************************** 

Критерій : ФВ3_Тверді відходи 

Wвзв = 0.08242 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    3    5    4    2     

1/3  1    1/2  3    2    1/2   

1/3  2    1    3    2    1/2   
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1/5  1/3  1/3  1    1/3  1/4   

1/4  1/2  1/2  3    1    1/3   

1/2  2    2    4    3    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3612 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.1216 

W(ЗП3_Вимороження)=0.1537 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.04827 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.08667 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2286 

Оцінка узгодженості таблиці :0.029 

Індекс узгодженості таблиці :0.03596 

Лямбда max :6.18 

****************************************************************************** 

Критерій : ФВ4_Викиди ЗР па ПГ  

Wвзв = 0.1018 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    6    4    3    2     

1/7  1    1/2  1/4  1/5  1/6   

1/6  2    1    1/3  1/4  1/5   

1/4  4    3    1    1/2  1/3   

1/3  5    4    2    1    1/2   

1/2  6    5    3    2    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3856 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.03545 

W(ЗП3_Вимороження)=0.051 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1082 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1652 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2546 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02669 

Індекс узгодженості таблиці :0.0331 

Лямбда max :6.165 

*************************************************************************** 

Критерій : ФВ5_Теплове забруд. 

Wвзв = 0.1104 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    7    4    3    2     

1/7  1    1/3  1/4  1/5  1/6   

1/7  3    1    1/3  1/4  1/5   

1/4  4    3    1    1/2  1/3   

1/3  5    4    2    1    1/2   

1/2  6    5    3    2    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3898 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.03353 

W(ЗП3_Вимороження)=0.0542 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1071 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1635 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2518 

Оцінка узгодженості таблиці :0.03636 
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Індекс узгодженості таблиці :0.04508 

Лямбда max :6.225 

***************************************************************************** 

Критерій : ФВ6_Вилучення земель 

Wвзв = 0.1365 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП2_Терм_опріснення, ЗП3_Вимороження, 

ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    2    1/2  4     

1    1    2    1/2  4     

1/2  1/2  1    1/3  3     

2    2    3    1    5     

1/4  1/4  1/3  1/5  1     

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.2189 

W(ЗП3_Вимороження)=0.2189 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1268 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.3793 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.05617 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01159 

Індекс узгодженості таблиці :0.01299 

Лямбда max :5.052 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл. 

Wвзв = 0.1874 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП2_Терм_опріснення 

Wвзв = 0.1708 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП3_Вимороження 

Wвзв = 0.1794 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП4_Зворотн_осмос 

Wвзв = 0.126 

****************************************************************************** 

Критерій : ЗП5_Нанофільтрація 

Wвзв = 0.1702 

****************************************************************************** 

Критерій : ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Wвзв = 0.1661 

 

Кращий результат має ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., його Wvzv = 0.1874 

 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.02463 

 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 
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Екологічна безпека поводження з ВМШВ, експерт №4 
 

****************************************************************************** 

Критерій : ЕколБезпПоводжВМШВ 

Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися : Ц1_Безпека природного середовища, Ц2_Безпека населення 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2   

2    1     

W(Ц1_Безпека природного середовища)=0.3333 

W(Ц2_Безпека населення)=0.6667 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :2 

***************************************************************************** 

Критерій : Ц1_Безпека природного середовища 

Wвзв = 0.3333 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Рівень безпеки повітря, К2_Рівень безп. природн вод, 

К3_Рівень бесп. грунтів, К4_Рівень безп. клімат. умов, К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1/2  1/3   

7    1    5    7    3     

5    1/5  1    3    3     

2    1/7  1/3  1    1/3   

3    1/3  1/3  3    1     

W(К1_Рівень безпеки повітря)=0.04605 

W(К2_Рівень безп. природн вод)=0.5319 

W(К3_Рівень бесп. грунтів)=0.2192 

W(К4_Рівень безп. клімат. умов)=0.06648 

W(К5_Рівень безп. ФФ та Біор)=0.1364 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06948 

Індекс узгодженості таблиці :0.07782 

Лямбда max :5.311 

******************************************************************************** 

Критерій : Ц2_Безпека населення 

Wвзв = 0.6667 

За цим критерієм порівнювалися : К1_Рівень безпеки повітря, К2_Рівень безп. природн вод, 

К3_Рівень бесп. грунтів, К4_Рівень безп. клімат. умов, К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/5  1/2  1/3   

7    1    5    3    4     

5    1/5  1    3    2     

2    1/3  1/3  1    1/2   

3    1/4  1/2  2    1     

W(К1_Рівень безпеки повітря)=0.04842 

W(К2_Рівень безп. природн вод)=0.5148 

W(К3_Рівень бесп. грунтів)=0.2093 

W(К4_Рівень безп. клімат. умов)=0.09465 

W(К5_Рівень безп. ФФ та Біор)=0.1328 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06138 

Індекс узгодженості таблиці :0.06875 

Лямбда max :5.275 
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*************************************************************************** 

Критерій : К1_Рівень безпеки повітря 

Wвзв = 0.04763 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/5  1/5  1/7  1     

5    1    1/3  1/3  1/3  2     

5    3    1    1/3  1/3  2     

5    3    3    1    1    7     

7    3    3    1    1    7     

1    1/2  1/2  1/7  1/7  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.0402 

W(ФВ2_Осади)=0.1072 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.158 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.3159 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.3287 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.04996 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04867 

Індекс узгодженості таблиці :0.06035 

Лямбда max :6.302 

******************************************************************************* 

Критерій : К2_Рівень безп. природн вод 

Wвзв = 0.5205 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    5    7    5    3     

1/3  1    2    3    3    3     

1/5  1/2  1    2    1/2  1/3   

1/7  1/3  1/2  1    1    1/5   

1/5  1/3  2    1    1    1/3   

1/3  1/3  3    5    3    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4168 

W(ФВ2_Осади)=0.2164 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.07187 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.05125 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.07534 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.1684 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06401 

Індекс узгодженості таблиці :0.07937 

Лямбда max :6.397 

******************************************************************************** 

Критерій : К3_Рівень бесп. грунтів 

Wвзв = 0.2126 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    4    6    5    7    3     

1/4  1    3    2    4    2     

1/6  1/3  1    1/2  2    1/4   

1/5  1/2  2    1    3    1/3   
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1/7  1/4  1/2  1/3  1    1/5   

1/3  1/2  4    3    5    1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4476 

W(ФВ2_Осади)=0.1863 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.05792 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.09035 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.03904 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.1788 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04191 

Індекс узгодженості таблиці :0.05197 

Лямбда max :6.26 

******************************************************************************* 

Критерій : К4_Рівень безп. клімат. умов 

Wвзв = 0.08526 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/5  1/4  1/3  1/5  1/3   

5    1    1/3  1/3  1/2  3     

4    3    1    1/2  1/2  3     

3    3    2    1    1    3     

5    2    2    1    1    5     

3    1/3  1/3  1/3  1/5  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.04534 

W(ФВ2_Осади)=0.1363 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.1992 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.2657 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.2811 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.07237 

Оцінка узгодженості таблиці :0.06859 

Індекс узгодженості таблиці :0.08505 

Лямбда max :6.425 

******************************************************************************* 

Критерій : К5_Рівень безп. ФФ та Біор 

Wвзв = 0.134 

За цим критерієм порівнювалися : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об., ФВ2_Осади, ФВ3_Тверді відходи, 

ФВ4_Викиди ЗР па ПГ , ФВ5_Теплове забруд., ФВ6_Вилучення земель 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    4    5    3    3    5     

1/4  1    1/2  1/2  1/2  4     

1/5  2    1    1/3  1/3  1     

1/3  2    3    1    1    3     

1/3  2    3    1    1    3     

1/5  1/4  1    1/3  1/3  1     

W(ФВ1_Скиди ЗР у вод. об.)=0.4044 

W(ФВ2_Осади)=0.1021 

W(ФВ3_Тверді відходи)=0.08542 

W(ФВ4_Викиди ЗР па ПГ )=0.1753 

W(ФВ5_Теплове забруд.)=0.1753 

W(ФВ6_Вилучення земель)=0.05741 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0608 

Індекс узгодженості таблиці :0.07539 
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Лямбда max :6.377 

******************************************************************************** 

Критерій : ФВ1_Скиди ЗР у вод. об. 

Wвзв = 0.3721 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/7  1/7  1/6  1/5  1/3   

7    1    1    2    3    5     

7    1    1    2    3    5     

6    1/2  1/2  1    2    4     

5    1/3  1/3  1/2  1    3     

3    1/5  1/5  1/4  1/3  1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.03123 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.3008 

W(ЗП3_Вимороження)=0.3008 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1872 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1214 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.05846 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02477 

Індекс узгодженості таблиці :0.03072 

Лямбда max :6.154 

******************************************************************************** 

Критерій : ФВ2_Осади 

Wвзв = 0.1826 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    7    5    3    1     

1/7  1    1/2  1    1/4  1/7   

1/7  2    1    1    1/4  1/7   

1/5  1    1    1    1/4  1/5   

1/3  4    4    4    1    1/3   

1    7    7    5    3    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3444 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.0426 

W(ЗП3_Вимороження)=0.05393 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.0534 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1613 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.3444 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02296 

Індекс узгодженості таблиці :0.02846 

Лямбда max :6.142 

******************************************************************************* 

Критерій : ФВ3_Тверді відходи 

Wвзв = 0.08568 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    3    5    4    2     

1/3  1    1/2  3    2    1/2   

1/3  2    1    3    2    1/2   
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1/5  1/3  1/3  1    1/3  1/4   

1/4  1/2  1/2  3    1    1/3   

1/2  2    2    4    3    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3612 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.1216 

W(ЗП3_Вимороження)=0.1537 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.04827 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.08667 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2286 

Оцінка узгодженості таблиці :0.029 

Індекс узгодженості таблиці :0.03596 

Лямбда max :6.18 

******************************************************************************* 

Критерій : ФВ4_Викиди ЗР па ПГ  

Wвзв = 0.1071 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    6    4    3    2     

1/7  1    1/2  1/4  1/5  1/6   

1/6  2    1    1/3  1/4  1/5   

1/4  4    3    1    1/2  1/3   

1/3  5    4    2    1    1/2   

1/2  6    5    3    2    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3856 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.03545 

W(ЗП3_Вимороження)=0.051 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1082 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1652 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2546 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02669 

Індекс узгодженості таблиці :0.0331 

Лямбда max :6.165 

******************************************************************************** 

Критерій : ФВ5_Теплове забруд. 

Wвзв = 0.1106 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., ЗП2_Терм_опріснення, 

ЗП3_Вимороження, ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    7    7    4    3    2     

1/7  1    1/3  1/4  1/5  1/6   

1/7  3    1    1/3  1/4  1/5   

1/4  4    3    1    1/2  1/3   

1/3  5    4    2    1    1/2   

1/2  6    5    3    2    1     

W(ЗП1_Регул_відв_з_розбавл.)=0.3898 

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.03353 

W(ЗП3_Вимороження)=0.0542 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1071 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.1635 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.2518 

Оцінка узгодженості таблиці :0.03636 
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Індекс узгодженості таблиці :0.04508 

Лямбда max :6.225 

******************************************************************************** 

Критерій : ФВ6_Вилучення земель 

Wвзв = 0.1419 

За цим критерієм порівнювалися : ЗП2_Терм_опріснення, ЗП3_Вимороження, 

ЗП4_Зворотн_осмос, ЗП5_Нанофільтрація, ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    2    1/2  4     

1    1    2    1/2  4     

1/2  1/2  1    1/3  3     

2    2    3    1    5     

1/4  1/4  1/3  1/5  1     

W(ЗП2_Терм_опріснення)=0.2189 

W(ЗП3_Вимороження)=0.2189 

W(ЗП4_Зворотн_осмос)=0.1268 

W(ЗП5_Нанофільтрація)=0.3793 

W(ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря)=0.05617 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01159 

Індекс узгодженості таблиці :0.01299 

Лямбда max :5.052 

******************************************************************************** 

Критерій : ЗП1_Регул_відв_з_розбавл. 

Wвзв = 0.1899 

******************************************************************************** 

Критерій : ЗП2_Терм_опріснення 

Wвзв = 0.1687 

******************************************************************************** 

Критерій : ЗП3_Вимороження 

Wвзв = 0.1775 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП4_Зворотн_осмос 

Wвзв = 0.125 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП5_Нанофільтрація 

Wвзв = 0.1717 

******************************************************************************* 

Критерій : ЗП6_Відвед_до_Чорн_моря 

Wвзв = 0.1673 

 

Кращий результат має ЗП1_Регул_відв_з_розбавл., його Wvzv = 0.1899 

 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.0246 

 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 
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Ж.3. Вибір регульованого режиму 

********************************************************* 

Критерій : ЕБ використ. вод 

Wвзв = 1 

За цим критерієм порівнювалися: КБВВ1_р_Дніпро, 

КБВВ2_р_Інгулець_Дніпр.обл., КБВВ3_р_Інгулець_Микол_Херс_областей 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/3  1/5   

3    1    1/3   

5    3    1     

W(КБВВ1_р_Дніпро)=0.1047 

W(КБВВ2_р_Інгулець_Дніпр.обл.)=0.2583 

W(КБВВ3_р_Інгулець_Микол_Херс_областей)=0.637 

Оцінка узгодженості таблиці :0.0332 

Індекс узгодженості таблиці :0.01926 

Лямбда max :3.039 

**************************************************************** 

Критерій : КБВВ1_р_Дніпро 

Wвзв = 0.1047 

За цим критерієм порівнювалися : НВВ1_Питне та комунал., НВВ2_Енерг., 

НВВ3_Рибогосп., НВВ4_Рекреац., НВВ5_С/г 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    3    4    7    5     

1/3  1    2    4    3     

1/4  1/2  1    3    1/2   

1/7  1/4  1/3  1    1/3   

1/5  1/3  2    3    1     

W(НВВ1_Питне та комунал.)=0.4932 

W(НВВ2_Енерг.)=0.2259 

W(НВВ3_Рибогосп.)=0.1059 

W(НВВ4_Рекреац.)=0.0486 

W(НВВ5_С/г)=0.1264 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04569 

Індекс узгодженості таблиці :0.05117 

Лямбда max :5.205 

***************************************************************** 

Критерій : КБВВ2_р_Інгулець_Дніпр.обл. 

Wвзв = 0.2583 

За цим критерієм порівнювалися : НВВ1_Питне та комунал., НВВ2_Енерг., 

НВВ3_Рибогосп., НВВ4_Рекреац., НВВ5_С/г 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    3    1    3     

1/5  1    1/2  1/3  1/5   

1/3  2    1    1/2  1/3   
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1    3    2    1    2     

1/3  5    3    1/2  1     

W(НВВ1_Питне та комунал.)=0.3557 

W(НВВ2_Енерг.)=0.06038 

W(НВВ3_Рибогосп.)=0.1049 

W(НВВ4_Рекреац.)=0.2733 

W(НВВ5_С/г)=0.2057 

Оцінка узгодженості таблиці :0.053 

Індекс узгодженості таблиці :0.05936 

Лямбда max :5.237 

***************************************************************** 

Критерій : КБВВ3_р_Інгулець_Микол_Херс_областей 

Wвзв = 0.637 

За цим критерієм порівнювалися : НВВ1_Питне та комунал., НВВ2_Енерг., 

НВВ3_Рибогосп., НВВ4_Рекреац., НВВ5_С/г 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    5    3    3    1/3   

1/5  1    1/5  1/2  1/5   

1/3  5    1    2    1/3   

1/3  2    1/2  1    1/5   

3    5    3    5    1     

W(НВВ1_Питне та комунал.)=0.2618 

W(НВВ2_Енерг.)=0.05046 

W(НВВ3_Рибогосп.)=0.1541 

W(НВВ4_Рекреац.)=0.08342 

W(НВВ5_С/г)=0.4502 

Оцінка узгодженості таблиці :0.05783 

Індекс узгодженості таблиці :0.06477 

Лямбда max :5.259 

*************************************************************** 

Критерій : НВВ1_Питне та комунал. 

Wвзв = 0.3103 

За цим критерієм порівнювалися : РВ1, РВ2, РВ3 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/2   

2    1    1/2   

2    2    1     

W(РВ1)=0.1958 

W(РВ2)=0.3108 

W(РВ3)=0.4934 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04623 

Індекс узгодженості таблиці :0.02681 

Лямбда max :3.054 

**************************************************************** 

Критерій : НВВ2_Енерг. 
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Wвзв = 0.0714 

За цим критерієм порівнювалися : РВ1, РВ2, РВ3 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1    5     

1    1    3     

1/5  1/3  1     

W(РВ1)=0.4806 

W(РВ2)=0.4054 

W(РВ3)=0.114 

Оцінка узгодженості таблиці :0.02505 

Індекс узгодженості таблиці :0.01453 

Лямбда max :3.029 

***************************************************************** 

Критерій : НВВ3_Рибогосп. 

Wвзв = 0.1364 

За цим критерієм порівнювалися : РВ1, РВ2, РВ3 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    1/2  1/2   

2    1    1/2   

2    2    1     

W(РВ1)=0.1958 

W(РВ2)=0.3108 

W(РВ3)=0.4934 

Оцінка узгодженості таблиці :0.04623 

Індекс узгодженості таблиці :0.02681 

Лямбда max :3.054 

************************************************************** 

Критерій : НВВ4_Рекреац. 

Wвзв = 0.1288 

За цим критерієм порівнювалися : РВ1, РВ2, РВ3 

Таблиця попарних порівнянь :  

1    2    1     

1/2  1    1/2   

1    2    1     

W(РВ1)=0.4 

W(РВ2)=0.2 

W(РВ3)=0.4 

Оцінка узгодженості таблиці :0 

Індекс узгодженості таблиці :0 

Лямбда max :3 

***************************************************************** 

Критерій : НВВ5_С/г 

Wвзв = 0.3531 

За цим критерієм порівнювалися : РВ1, РВ2, РВ3 

Таблиця попарних порівнянь :  
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1    2    1     

1/2  1    1/3   

1    3    1     

W(РВ1)=0.3874 

W(РВ2)=0.1692 

W(РВ3)=0.4434 

Оцінка узгодженості таблиці :0.01577 

Індекс узгодженості таблиці :0.009147 

Лямбда max :3.018 

************************************************************* 

Критерій : РВ1 

Wвзв = 0.3101 

*************************************************************** 

Критерій : РВ2 

Wвзв = 0.2533 

*************************************************************** 

Критерій : РВ3 

Wвзв = 0.4366 

 

Кращий результат має РВ3, його Wvzv = 0.4366 

 

Загальна оцінка узгодженості схеми :0.02801 

 

Розрахунки проводились з точніcтю : 1e-05 

 

 

 

 


