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АНОТАЦІЯ 

Мацак А.О. Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів шляхом 

зменшення впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека» - Наукова 

Дослідна Установа «Український  Науково Дослідний Інститут Екологічних 

Проблем», Харків, 2021. 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-практичне завдання – 

підвищення екологічної безпеки водних та навколишнього середовища , що 

полягало у регулюванні та очищенні дощових стічних вод з урбанізованих 

територій.  

Проведено огляд літературних джерел та робіт як зарубіжних так і 

вітчизняних вчених щодо процесу утворення та складу ДСВ на території міст та 

промислових підприємств. Значний вклад у вивчення процесів формування та 

очищення ДСВ був зроблений як вітчизняними так і закордонними вченими: Хват 

В.М., Діренко Г.О., Молоков М.В., Шифрін В.Н., Шигорін Г.Г., П.Ф. Горбачев,  

Рокшевська А.В.,Thomas Liptan, Rodger Griffin, Clair Welty та ін. 

Аналіз джерел дозволив встановити, що головними забруднювачами ДСВ є 

завислі речовини (на рахунок яких припадає до 80% забруднень, що виносяться зі 

стоком), органічна складова за ХСК, нафтопродукти та мінеральні речовини. Ці 

чотири компоненти забруднень є універсальними для визначення забрудненості 

поверхневого стоку з території більшості міст та промислових підприємств. 

За рахунок щільності забудови урбанізованих територій існує потреба в 

компактних системах локалізації та очищення ДСВ. Більшість сучасних систем 

очищення ДСВ спрямовано на акумулювання  або відведення даного типу стічних 

вод у локальну каналізаційну мережу і зовсім не враховують інфільтраційні 

методи очищення з використанням фільтруючих здатностей ґрунтів. Визначено 

головні принципові схеми та елементи таких споруд (фільтраційні шахти, мульди, 
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дренажні канави та ін.), та визначена можливість їх використання на 

урбанізованих територіях. 

Проаналізовано вітчизняні і міжнародні нормативні документи щодо 

поводження з ДСВ. Встановлено, що сучасні класифікації урбанізованих 

територій за ступенем забрудненості ДСВ мало уваги приділяють ДСВ на міських 

територіях з водопроникними поверхнями, не враховуються фільтруючі здатності 

ґрунтів на територіях збору ДСВ та очищення ДСВ на щільно-забудованих 

урбанізованих територіях. Відмічено, що використання методів, наближених до 

природних процесів фільтрації та акумулювання дощового стоку, є головним 

напрямком в багатьох країнах заходу щодо поводження з ДСВ, які формуються на 

урбанізованих територіях. 

На підставі проведеного аналізу науково-технічних матеріалів та даних 

сформульовано задачі із зменшення впливу ДСВ, що утворюється на 

урбанізованих територіях, на природні водні об’єкти . 

Розроблено метод оцінювання забруднення водних об’єктів та 

навколишнього середовища ДСВ з урахуванням коефіцієнта фільтрації ґрунтів на 

територіях, суміжних з урбанізованими, проаналізовано вплив ДСВ (що 

утворюється на різних промислових підприємствах) на водні об’єкти (водойми 

охолоджувача ТЕЦ 5 та р. Рудка), удосконалена класифікація урбанізованих 

територій за ступенем забрудненості ДСВ з відповідними принциповими 

системами очищення ДСВ.  

Проаналізовано основні фільтраційні параметри ґрунтів характерних для 

Харківської області. Встановлено, що головними утворюючими ґрунтами в цьому 

регіоні є: чорноземи типові (39,4%), чорноземи звичайні глибокі 

(34,6 %),чорноземи звичайні (11,7%) та чорноземи опідзолені (6,4%) з 

коефіцієнтами фільтрації 0,43 м/доб., 0,45 м/доб.,  і 0,19 м/доб. відповідно. 

Для більш точного визначення кількості ДСВ з врахуванням результатів 

виконаних автором досліджень, встановленні розраховані коефіцієнти фільтрації 

ДСВ - Кі (м/год.) для ділянок, суміжних з урбанізованими територіями. 
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 Проаналізовано вплив ДСВ, що надходять у водойми Харківського району з 

території промислових підприємств. У водоймі охолоджувач ТЕЦ 5 (р. Уди) 

Харківської області виявлено перевищення (нижче точки скиду на 50 м) 

показників забруднення за завислими речовинами у 16 разів, за ХСК – у 6 та за 

БСК – у 7 разів, в порівнянні з контрольною пробою, що була відібрана на 

відстані 100 м вище точки скиду. У р. Рудка (с. Комунар) не виявлено значних 

коливань показників (нижче точки скиду на 40 м) в порівнянні з контрольною 

пробою (400 м вище точки скиду). Виявлено перевищення концентрацій за ХСК у 

1,5 разів та за завислими речовинами у 2,6 разів у точці скиду ДСВ, в порівнянні з 

контрольною пробою. 

На сьогодні градація урбанізованих територій за забрудненістю ДСВ не має 

чітких визначень та формується на базі натурних досліджень. Єдиним 

нормативним документом, що досі діє в Україні та містить поділ територій за 

забрудненістю ДСВ, є «Тимчасові рекомендації щодо проектування споруд для 

очищення поверхневого стоку з території промислових підприємств та 

розрахунку випуску його у водні об’єкти», розроблені у 1982 р. Даний документ 

розглядає в якості об’єктів лише території промислові підприємств та зовсім не 

враховує території житлових й рекреаційних зон. 

При обстеженні ДСВ, що утворюються на територіях виробничих 

підприємств  м. Харкова, у процесі виконання дисертаційного дослідження 

автором вдосконалено класифікацію урбанізованих територій за ступенем 

забрудненості ДСВ , та запропоновані принципові схеми поводження з ДСВ та їх 

очищення ДСВ. Дана класифікація включає в себе подільність (сім груп) 

урбанізованих територій по якості ДСВ, що утворюються на водозборі. Кожна 

група характеризує відповідну урбанізовану зону з характерною забудовою, 

призначенням та рівнем благоустрою. Показники забруднення ДСВ є 

відповідними характеристиками забрудненості самої території формування ДСВ і 

представлені усередненими значеннями, що були отримані під час діяльності 

лабораторії і виконання дисертаційної роботи. 
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Для кожної групи класифікації були розроблені принципові схеми 

очищення ДСВ, що відводиться з території формування ДСВ. Дані схеми 

включають в себе: споруди механічного очищення (розподільча камера; 

акумулююча ємність; проточний відстійник з тонкошаровими елементами; 

змішувачі та ін.) для ДСВ, що відводяться з І-ІІІ груп територій; фізико-

механічного очищення (фільтруючий накопичувач, секції додаткового 

відстоювання) для ІV-V груп; фізико-хімічного очищення (споруди напірної 

флотації; споруди електрокоагуляції; фільтри доочищення та ін.). Використання 

біологічних ставків з вищою водною рослинністю, як елемент доочищення ДСВ, 

може використовуватись на територіях підприємств з площами 30-100 га. 

 Науково обґрунтовано прогнозування забрудненості дощового стоку на базі 

спеціального аналізу пилу, що збирається в лотковій частині автомобільних доріг 

(аналіз полягав в роздільному досліджені водних екстрактів пилу фракцією ≤ 10-5 

м та екстрактів пилу у чотирьоххлористому вуглеці). За даними Хвата В.М та 

Прими М.Г. та даними власних лабораторних досліджень визначено, що саме на 

цій поверхні накопичується до 90 % домішок, які виносяться зі зливовим стоком 

під час випадіння дощу. Хватом В.М. та Примою М.Г. також встановлено, що 

фракція цього пилу ≤ 100 мкм адсорбує 80% органічних домішок та є основним 

забруднювачем при змиванні дощовим стоком з автомобільних доріг. При 

виконанні дисертаційного дослідження, для прогнозних розрахунків, 

використовували величину питомого накопичення твердих часток – Fтч, кг/м2, 

середньої маси специфічних компонентів, накопичуваних в пилу з лоткової 

частини автомобілних доріг за один день (важкі метали, нафтопродукти та ін.) Fср, 

(кг) та прогнозної концентрації забруднюючих речовин у ДСВ Сcp (кг/м3) за 

період одного дощу. 

Урахування інфільтраційних властивостей ґрунтів дасть змогу більш точно 

визначати обсяги ДСВ, які будуть відводитися на суміжні із урбанізованими 

території та кількості забруднень, що виноситися з поверхневим стоком. 

Удосконалена класифікація урбанізованих територій може використовуватись як 

база для багатьох робіт щодо регулювання та моніторингу ДСВ і особливо при 
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проектуванні каналізаційних мереж. Прогнозування забрудненості ДСВ дає змогу 

більш чіткого контролю виконання екологічного законодавства на урбанізованих 

територіях. 

Проаналізовано склад ДСВ (на прикладі м. Харків), що утворюється на 

територіях різних виробничих підприємств Харкова та області. Для цього 

використали дані науково-технічної літератури (1982, 1990 рр.) а у 2016-2018 

роках відбирали проби води та виконували їх гідро-хімічний аналіз. Порівняно 

дані  щодо якості ДСВ в динаміці, та встановлено, що їх забруднення в цілому 

зменшується. За завислими речовинами – майже у 3,5 рази, за ХСК – у 2 рази, за 

мінеральними речовинами – у 6. 

Проведено апробацію ефективності очищення ДСВ фільтруванням при 

використанні різних фільтруючих насадок (базальтова крихта, гранули 

пінополіуретану (ППУ), деревинна тирса і гранули вапняку). Критерієм вибору 

найліпшого типу фільтруючих насадок були: ефект очищення, швидкість 

очищення, механічна стійкість і стійкість до коливань температур, можливість 

регенерації та економічна доцільність. Подачу ДСВ на очищення  в установку 

здійснювали зверху з однаковою швидкістю. 

У ході лабораторних досліджень ефективності очищення ДСВ на 

лабораторній установці з використанням різних фільтруючих насадок 

встановлено, що максимальне зменшення забрудненості очищених ДСВ за 

завислими речовинами може досягати 98 % (ППУ, базальтова крихта), за  ХСК – 

86% (деревинна тирса), за нафтопродуктами – 98% (деревинна тирса) та за 

мінералізацією до 19% (гранули вапняку). 

Виявлено, що використання гранул ППУ, як фільтруючої насадки, збільшує 

швидкість фільтрації ДСВ через лабораторну установку, в порівнянні з 

використанням інших фільтруючих насадок. Ефект очищення при використанні 

гранул ППУ за завислими речовинами становить 98%, за ХСК 84%, за 

нафтопродуктами 97% та за солевмістом  8,3%. Регенерація гранул ППУ, в 

порівнянні з іншими фільтруючими насадками, є більш привабливою за рахунок 

їх механічної стійкості і зручності технології регенерації.  Регенерація базальтової 
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крихти та гранул вапняку є не вигідною з економічною точки зору, а тирси – 

неможлива.  

Зменшення швидкості фільтрування після багаторазового використання 

фільтруючих насадок було обумовлено замулюванням верхнього шару насадок та 

їх кольматацією. Для зниження цього негативного впливу у роботі були 

запропоновані відповідні методи регенерації фільтруючих насадок та технологічні 

умови використання даного методу, а саме, необхідність періодичного догляду та 

формування рослинного покриву на поверхні верхнього шару ґрунту, який 

забезпечить більш естетичний вигляд та прискорить процеси фільтрації. 

Розроблено способ очищення ДСВ на поглиблених ділянках рельєфу 

урбанізованих територій з використанням фільтруючих насадок та розрахуванню 

еколого-економічної ефективності від впровадження даного способу. 

З урахуванням експериментальних даних, розроблено інфільтраційний 

спосіб очищення ДСВ з використанням ефективних, екологічно безпечних і 

доступних з економічної точки зору фільтруючих насадок (гранул ППУ) як 

головного фільтруючого шару споруди, на який отримано Патент України № 

143085 «Пристрій для очищення дощових і талих стічних вод». Експериментально 

встановлено оптимальні умови використання очисної споруди: температурний 

режим 22 – 26 °С, періодичне очищення верхнього фільтруючого шару (в 

залежності від складу ДСВ), догляд за зеленими насадженнями верхнього шару та 

сезонна регенерація фільтруючих насадок. Запропонований спосіб очищення ДСВ 

може бути безпосередньо впроваджений як на щільно забудованих урбанізованих 

територіях (міста, підприємства), так і на ділянках де відсутня або до кінця не 

сформована дощова каналізаційна мережа. Впровадженню розробленого способу 

очистки ДСВ на територіях підприємств сприяло розроблення в співавторстві 

нормативного документу ДСТУ 8691:2016 «Настанови щодо встановлення 

технологічних нормативів відведення ДСВ у водні об'єкти». 

Оцінка екологічного ефекту від впровадження розробленого способу 

проведена на прикладі поводження з ДСВ, що утворюється на території 
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підприємства тютюнової промисловості ЧАО «Філіп-Морріс Україна, яке 

знаходиться в с. Комунар (Харківського району). 

Оскільки впровадження розробленого методу дозволяє зменшити 

потрапляння забруднюючих речовин з ДСВ у водний об'єкт за завислими 

речовинами на 98%, за ХСК на 83,5%,  то така обробка зменшить ХСК води до 

23,1 мгО/дм3, концентрацію завислих речовин до 5,6 мг/дм3, тобто доведе ці 

показники до нормативного рівня. Впровадження методу передбачає очищення 

всього стоку, що формується на території підприємства з послідуючим відводом 

каналізаційною мережею до р. Рудка. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження даного способу очищення 

ДСВ досягається за рахунок зменшення щорічного екологічного оподаткування та 

складає  Е = 10818 грн./рік. 

Результати дисертаційної роботи були впровадженні у систему очищення 

ДСВ з території ПАО «Екопарк Фельдман» як один з вузлів очищення (Акт 

впровадження від 23.09.2019). 

Таким чином, впровадження розробленого способу очищення ДСВ на 

поглиблених ділянках рельєфу з використанням фільтруючих насадок на 

урбанізованих територіях має еколого-економічний ефект для виробничих 

підприємств, а розроблені нормативні документи дають змогу законодавчо 

впроваджувати «найкращі доступні технології» перехоплення ДСВ до 

надходження у водний об’єкт, що є додатковою перевагою запропонованого 

способу. 

Ключові  слова: урбанізовані території, ДСВ, водний об’єкт, забруднення, 

завислі речовини, технології очищення стічних вод, інфільтрація, фільтруючі 

насадки, екологічна безпека. 
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2. Matsak A., K. Tsytlishvili, O. Rybalova, S. Artemiev, A. Romin, O. 

Chynchyk Method of agricultural sewagewater purification at trouthsand a 
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та країнах ЄС. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки зб. наук. пр. УКРНДІЕП. Харків, 2013 С. 3-11.  

Проаналізовано нормативні документи (директиви та законодавчі акти) 

країн ЄС щодо регулювання поверхневого стоку, та обґрунтовано використання 
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5. Горбань Н.С., Зінченко І. В., Мацак А.О. Підвищення екологічної 
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дощових стічних вод. Проблеми охорони навколишнього природного середовища 

та екологічної безпеки: зб. наук. пр. УКРНДІЕП Харків, 2015 С. 87-90. 

Обґрунтовано використання попереднього очищення дощових стічних вод 
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споруди та використання їх в технологічних циклах підприємств. 

6. Мацак А.О. Методы прогнозирования загрязненности поверхностного 

стока. Экология и промышленность Державне підприємство «Український 

науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь». Харків , 

вип. № 3 2019 С. 110-124. 

Розроблено метод прогнозування забрудненості поверхневого стоку на базі 

відбору проб пилу з поверхні автомобільних доріг урбанізованих територій. 
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Пристрій для очищення дощових і талих стічних вод Патент України [Текст] / 

Мацак А.О; Рибалова О. В.; Бригада О.В.; (Україна), заявник та патентовласник 

Національний університет цивільного захисту України. - № u202000541 заяв. 

29.01.2020, опубл. 10.07.2020, бюл.№ 13/2020 

Особистий внесок здобувача: 
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Здобувачем проведено експериментальні дослідження та науково 

обґрунтовано використання фільтруючих насадок (гранул пінополіуретану) в 

якості головного шару у пристрої очищення дощових стічних вод методом 

інфільтрації. Експериментально встановлені, оптимальні умови роботи, наведені 

принципова схема та можливі території застосування. 

8. Matsak A., Tsytlishvili K. Using different filter media ofstormwater treatment 

performace. Norwegian Journal of development of the International Science, №20, 

2018 Р. 19-23. 

Проведені експериментальні дослідження очищення дощових стічних вод 

на лабораторних фільтруючих спорудах з використанням різних фільтруючих 

насадок. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Горбань Н.С., Зінченко І.В., Мацак А.О., Аскретков Д.М., Філоненко 

Д. Р Influence of tobacco production factory territory runoff on the environment  

Інтеграційні процеси та інноваційні технології. Досягнення та перспективи 

технічних наук (іноземними мовами):Збірник наукових праць ХНАДУ. Матеріали 

міжнародної конференції іноземними мовами, Харків, ХНАДУ,  № 5, березень 

2015. С. 128-133. (форма участі – очна) 

Виконано аналітичні дослідження якості дощових стічних вод та 

визначено вплив поверхневого стоку на водні об’єкти (р. Рудка), що скидається 

від підприємства виробництва тютюнової продукції. 

10. Бригада О.В., Мацак А.О., Жук В.М., Рибалова О. В. Визначення 

впливу природних чинників на формування поверхневого стоку. Proceedings of the 

VII International Scientifican Practical Conference International Trends in Science and 

Technology  Warsaw, Poland, November 30, 2018, №2 2018. Р. 10-18 (форма участі – 

заочна) 

Обґрунтовано використання методів, що наближені до природних процесів, 

для очищення поверхневого стоку. 
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11. Rybalova O.V., Matsak А.O.  Natural methods of surface runoff treatment. 

Third International Conference of European Academy of Science. Bohn, Germany, 

December 20-30, 2018, P. 85-86. (форма участі – заочна) 

Запропоновано метод оцінювання об’єму поверхневого стоку з не 

урбанізованих 

територій з урахуванням коефіцієнту інфільтрації ґрунтів і рел’єфу місцевості.  

 12. Рибалова О.В., Маждеш А.А., Мацак А.О.  Використання промислових 

відходів для очищення дощових стічних вод. Матеріали міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, 

наука, практика». НУЦЗУ,  Харків, 21-22 листопада 2019 року, с. 146-148. (форма 

участі – заочна) 

Науково обґрунтовано використання відходів промислового виробництва 

(базальтова крихта, гранули пінополіуретану, деревинна тирса та гранули 

вапняку) як фільтруючий матеріал при очищенні поверхневого стоку методам 

фільтрації 

 

ANNOTATION 

Matsak A.O. Increasing of environmental safety of water bodies due to 

stormwater influence reducing from urban territories. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences (doctor of philosophy) on a specialty 21.06.01 - "Ecological safety" - Scientific 

Research Institution "Ukrainian Research Institute of Ecological Problems", Kharkiv, 

2021. 

In the dissertation the actual scientific and practical task have been solved - 

increase of ecological safety of water bodies and environment which consisted in 

regulation and clearing of stormwater from the urbanized territories. 

The literature sources and works review of both foreign and domestic scientists 

on the process of formation and composition of a stromwater in cities and industrial 

enterprises. A significant contribution to the study of the processes of formation and 
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purification of a stormwater was made by both domestic and foreign scientists: Hvat 

V.M., Direnko G.O., Molokov M.V., Shifrin V.N., Shigorin G.G., Gorbachev P. F., 

Rokshevskaya A.V., Thomas Liptan, Rodger Griffin, Clair Welty and others. 

The analysis of the sources revealed that the main pollutants of a stomwater are 

suspended solids (which account for up to 80% of pollutants carried out with runoff), 

the organic component of COC, petroleum products and dissolved minerals. These four 

components of pollution are universal for determining the stormwater pollution of 

surface runoff from most cities and industrial enterprises. 

Due to the density of urban areas, there is a need for compact systems for 

localization and treatment of a stormwater. Most modern stormwater treatment systems 

are aimed at the accumulation or discharge of this type of wastewater into the local 

sewerage network and do not take into account infiltration treatment methods using the 

filtering capabilities of soils. The main schematic diagrams and elements of such 

structures (filtration shafts, milds, drainage ditches, bioswales etc.) have been analized, 

and the possibility of their use in urban areas was determined. 

Domestic and international regulations on the handling of a stormwater have been 

analyzed. It was established that modern classifications of urban areas according to the 

degree of pollution of a stormwater pay small amount of attention to a stormwater on 

urban areas with permeable surfaces, the filtering capacity of soils in a stromwater 

collection and a stromwater treatment in densely built-up urban areas do not take into 

account. It is noted that the use of methods close to the natural processes of filtration 

and accumulation of a stormwater is the main direction in many countries of the West 

for the management of a stromwater, which are formed in urban areas. 

Based on the analysis of scientific and technical materials and different data, the 

tasks for reducing the impact of a stromwater, which is formed in urban areas, on 

natural water bodies have been acknowledged  

The method of estimation of pollution of water objects and environment from a 

stromwater with the coefficient of filtration, taking with account, of soils on the 

territories adjacent to urbanized have been developed, the influence of a stromwater 

(which formed at various industrial enterprises) on water objects (water cooling body 
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from Energopalnt 5 and river Rudka) have been analyzed, the classification of urban 

areas according to the degree of a stromwater contamination with the corresponding 

basic a stromter treatment systems has been improved. 

The main filtration parameters of soils characteristic of Kharkiv region were 

analyzed. It was established that the main forming soils in this region are: typical 

chernozems (39.4%), ordinary deep chernozems (34.6%), ordinary chernozems (11.7%) 

and podzolic chernozems (6.4%) with filtration coefficients 0.43 m / day, 0.45 m / day, 

and 0.19 m / day. in accordance. 

To more accurately determination of the volumes of a stromwater, by the results 

of research performed by the author, the calculated filtration coefficients of a 

stormwater - Ki (m / h) for areas adjacent to urban areas have been calculated. 

The influence of a stromwater which dumping to the water bodies of Kharkiv 

district from the territory of industrial enterprises has been analyzed. In the reservoir of 

Energoplant 5 (r. Udy) of Kharkiv region, the pollution (below the discharge point by 

50 m) was exceeded by suspended solids for 16 times, for COC - 6 times and for BOC - 

7 times, compared to the control point discharge  correlation, which was selected at a 

distance of 100 m above the discharge point. In the river Rudka (Komunar village, 

Kharkivskiy region) no significant fluctuations of pollutant indicators were detected 

(below the discharge point by 40 m) in comparison with the control breakdown (400 m 

above the discharge point). Concentrations of COC were exceeded by 1.5 times and by 

suspended solids by 2.6 times at a stormwater discharge point, compared to the control 

discharge point. 

Today, the gradation of urban areas according to stromwater pollution has no 

clear definitions and is formed on the basis of field research. The only legislative 

document that is still in use in Ukraine and contains the gradation of territories 

according to the stormwater pollution, it is "Temporary recommendations for the design 

of facilities for surface runoff treatment from the territory of industrial enterprises and 

the calculation of its discharge into water bodies", developed in 1982. This document 

contains only objects as objects industrial enterprises and does not take into account the 

territory of residential and recreational areas. 
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During the survey of staromwater formed on the territories of production 

enterprises of Kharkiv, in the process of dissertation research the author have improved 

the classification of urban areas according to the degree of a strormwater pollution, and 

proposed basic schemes of stormwater management and different treatment systems of 

stormwater. This classification includes the differentiation (seven groups) of urban areas 

in terms of the quality of a stormwater that formed at the catchment territory. Each 

group characterizes and corresponds urban area with a characteristic development, 

purpose and level of improvement. Pollutant indicators of a stormwater are the relevant 

characteristics of the pollution of the rinoff formation territory itself and are represented 

by the average values obtained during the laboratory and thesis work. 

For each group of classification the basic schemes of treatment of stromwater 

which is taken away from the territory of formation of runoff have been developed. 

These schemes include: mechanical treatment facilities (distribution chamber; storage 

reservoir; flow settling tank with thin-layer elements; mixers, etc.) for the stromwater 

that discharged from groups I-III; physical and mechanical treatment (filtering drive, 

sections of additional settling) for IV-V groups; physical and chemical treatment 

(pressure flotation facilities; electrocoagulation facilities; post-treatment filters, etc.). 

The use of biological ponds with higher aquatic vegetation, as an element of additional 

treatment of stromwater flow, can be used on the territories of industrial facilities with 

areas of 30-100 hectares. 

The forecasting of rainwater pollution on the basis of a special analysis of dust 

collected in the tray of highways (the analysis consisted of a separate study of aqueous 

dust extracts with a fraction of ≤ 10-5 m and dust extracts in carbon tetrachloride) have 

been scientifically substantiated. It has been determined that According to Khvat V.M. 

and Prima M.G. and data from the own thesis laboratory research that on this surface 

that up to 90% of pollutants accumulation happens, which are dumped away with 

stormwater runoff during rainfall. By Khvat V.M. and Prima M.G. and with own 

obtained data was also found that the fraction of this dust ≤ 100 μm adsorbs 80% of 

organic pollutants and is the main segment of pollution when it is washed away by rain 

runoff from automobile roads. During dissertation research, for forecast calculations, 
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the value of specific accumulation of solid particles – Fsp, kg / m2, the average mass of 

specific components accumulated in the dust from the tray of roads in one day (heavy 

metals, petroleum products, etc.) Fsc, (kg) and the predicted concentration of pollutants 

in the stromwater Csp (kg / m3) for the period of one rain have been used. 

Taking into account the infiltration properties of soils that will make it possible to 

more accurately determine the amount of a stromwater that will be discharged to 

adjacent to urban zones and the amount of pollution carried away by surface runoff. The 

improved classification of urban areas can be used as a basis for many works on the 

regulation and monitoring of a stromwater and especially in the design of runoff 

sewerage communications. Forecasting of the stormwater pollution allows to improve 

and developp the  monitoring of environmental legislation in urban areas. 

The analyzis of the composition of a stormwater runoff (on the e Kharkiv territory 

basis), which is formed on the areas of various industrial enterprises of Kharkiv and the 

region have been done. For this purpose, the data from the scientific and technical 

literature (1982, 1990) and in 2016-2018 have been used, water samples were taken and 

hydrochemical analysis was performed. The data on the quality of the stromwater in the 

dynamics were compared, and it was found that their pollution is generally decreasing 

during the previous years in comparing with nowdays situatin. Decreasing for 

pollutatnts in the strom water flow are: for suspended solids - almost in 3.5 times, for 

COC - in 2 times, for minerals - in 6 times. 

The efficiency of a stormwater runoff purification by filtration using various filter 

nozzles (basalt crumb, polyurethane foam granules (PPU), wood sawdust and limestone 

granules) have been tested. The criteria for selecting the best type of filter nozzles were: 

cleaning effect, cleaning speed, mechanical resistance and resistance to temperature 

fluctuations, the possibility of regeneration and economic feasibility. The rate of the 

stromwater runoff for the treatment process in the installation was established from 

above at the same speed and volumes. 

Laboratory studies of the efficiency of the stromwater runoff treatment in a 

laboratory apparatus with a use of different filter nozzles have been found that the 

maximum reduction of contaminated stromwater runoff for suspended solids indicator 
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can reach 98% (with PPU, basalt crumb), for COC - 86% (with sawdust), for petroleum 

products - 98% (with sawdust) and mineralization up to 19% (with limestone granules). 

Hs been found that the use of PPU granules as a filter nozzle increases the 

filtration rate of the stormwater runoff through the laboratory installation, compared 

with the use of other filter nozzles. The effect of the treatment with use of  PPU 

granules for suspended solids is 98%, for COC is 84%, for petroleum products 97% and 

for salt content 8.3%. Regeneration of PPU granules, in comparison with other filter 

nozzles, is more attractive due to their mechanical stability and convenience of 

regeneration technology. Regeneration of basalt crumbs and limestone granules is not 

economically viable, and sawdust is impossible. 

Generally, all these type of filtration nozzles could be used for the treatment 

processes of stormwater runoff treatment (and not just stromwater). Therefore, the best 

efficiency and more acceptability (from mechanical and economical parametres) in 

these laboratory studies has been showed by PPU material which is basically foamed 

granules of PPU stripes and has been used as one of the side product from chemical 

plant. 

The decrease in filtration rate after repeated use of filter nozzles was due to 

siltation of the upper layer of nozzles and their clogging. To reduce this negative 

impact, appropriate methods of regeneration of filter nozzles and technological 

conditions of using this method were proposed, namely, the need for periodic care and 

formation of vegetation on the surface of the topsoil, which will provide a more 

aesthetic appearance and accelerate filtration processes. 

The practical development of a method of treatment, that have been developed, of 

a stormwater runoff  in deep zones of the landscape of urban areas with the use of filter 

nozzles and the calculation of environmental and economic efficiency from the this 

method implementation. 

Taking into account the experimental data, the infiltration method of a stromwater 

runoff treatment with the use of efficient, environmentally friendly and economically 

affordable filter nozzles (PPU granules) as the main filter layer of the structure have 

been granted. And on this basis the Patent of Ukraine № 143085 "Device for rainwater 
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and melt wastewater treatment"» has been obtained. The optimal conditions for the use 

of the treatment method were experimentally established: temperature regime 22 - 26 ° 

С, periodic cleaning of the upper filter layer (depending on the composition of the 

stromwater runoff), care of the green layers of the upper layer and seasonal regeneration 

of the filter nozzles. The proposed method of the stromwater runoff treatment can be 

directly implemented both in densely built-up urban areas (cities, enterprises) and in 

areas where there is no or not fully formed rain sewer network. The implementation of 

the developed method of a stormwater runoff treatment on the territories of enterprises 

was facilitated by the development in co-authorship of the normative document DSTU 

8691: 2016 "Guidelines for the establishment of technological standards for the 

discharge of stromwater runoff  into water bodies." 

The assessment of the environmental effect from the implementation of the 

developed method was calculate on the example of the management of a stromwate, 

which is formed on the territory of the tobacco manufactroy of "Philip-Morris Ukraine", 

which is located in the villageCommunar (Kharkiv district). 

Since the implementation of the developed method allows to reduce the ingress of 

pollutants from a stromwater runoff into the water body by suspended solids by 98%, by 

COC by 83.5%, such treatment will reduce the COC of water to 23.1 mgO / dm3, the 

concentration of suspended solids to 5,6 mg / dm3, i.e. will corelate these indicators to 

the normative level. The implementation of the developed method involves the 

treatment of all runoff generated on the industrial territory with the subsequent 

discharge by the sewer runoff sytem to the river Rudka.  

The expected economic effect from the implementation of this method of 

stromwater runoff treatment is achieved by decreasing the annual environmental 

taxation by company “Philip-Morris Ukraine” wich is  E = 10818 UAH / year. 

The results of the dissertation work have been implemented into the wastewater 

treatment system, that gathers from the territory of "Ecopark Feldman" as one of the 

cleaning unit (Act of implementation form 23.09.2019). The wastewater system palced 

on the territory of stables and treat the all runoff from stromwater and stables) that 
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froms on the territioy of the catchment area. It should be noted, that this kind of waste 

water does not has high or critical pollutatnts concentrations in discharge. 

Thus, the introduction of the developed method of cleaning WWTP in deep areas 

with the use of filter nozzles in urban areas has an environmental and economic effect 

for industrial enterprises, and the developed regulations allow legislative 

implementation of "best available technologies" for interception of WFD before 

entering the water body. , which is an additional advantage of the proposed method. 

Keywords: urban territories, stromwater runoff, water body, pollution, suspended 

solids, wastewater treatment technologies, infiltration, filter nozzles, environmental 

safety. 
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Вступ 

Актуальність теми. Дощові стічні води (ДСВ), що формуються на 

території міст та промислових підприємств, є одними із факторів інтенсивного 

забруднення природних водних об’єктів. На даний час стратегія відводу та 

систематизації ДСВ в Україні до кінця не сформована, а нормативна база 

потребує подальшого вдосконалення. Відведення поверхневого стоку з 

урбанізованих територій пов’язано з багатьма факторами і особливо 

проблематично на територіях, де відсутня або до кінця не узгоджена система 

каналізаційних споруд. Потрапляння даного типу стічних вод (без очищення) у 

водні об’єкти призводить до погіршення екологічного стану водойм. Кількість 

науково-технічних робіт, присвячених даній тематиці, зростає з кожним роком, 

але для формування загального підходу поводження з ДСВ для України 

залишається недостатньою. На сьогоднішній день, сучасний стан українських 

міст, неможливість перебудови та модернізації територій, велика кількість 

водонепроникних поверхонь надзвичайно загострює актуальність питання 

розробки нових підходів щодо проблеми відводу та очищення ДСВ. 

Головними компонентами ДСВ з урбанізованих територій є завислі 

речовини, розчинна органічна складова за ХСК, нафтопродукти різноманітного 

походження та загальний мінеральний склад. Згідно екологічного законодавства 

України, вся вода, що формується на території водозбірної території, є стічною 

водою і тому розглядати її треба як вагомий чинник забруднення навколишнього 

середовища. Наразі регулювання й відведення ДСВ з територій міст і 

промислових підприємств та їх скид у природні водойми зазвичай виконується 

без належного очищення. 

Сучасні методи очищення та відведення ДСВ як в Україні так і в країнах 

світу показали, що використання методів, наближених до природних процесів 

фільтрації ДСВ, є одним із пріоритетних напрямків поводження з даним типом 

стічних вод. Таким чином, актуальність роботи визначається необхідністю 

підвищення рівня екологічної безпеки природних водних об’єктів за рахунок 

очищення ДСВ, що надходять з урбанізованих територій. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в лабораторії міських та виробничих стічних вод 

НДУ УКРДІЕП згідно держбюджетної теми «Розробка нормативного документу 

ДСТУ 8691:2016 «Настанови щодо встановлення технологічних нормативів 

відведення ДСВ у водні об'єкти» (№ держреєстрації 0115U004537), та 

господарсько-договірних робіт з ЧАО «Філіп-Морріс Україна» (№ 1200/1.6 від 

25.12.2013 р.). 

Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня екологічної безпеки 

водних об‘єктів шляхом впровадження методів регулювання поверхневого стоку 

та заходів очищення ДСВ з урбанізованих територій. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішували наступні задачі: 

- провести аналіз формування і методів поводження з ДСВ, що утворюються 

на територіях міст та промислових підприємств, і визначити головні забруднення 

та чинники, які впливають на їх вміст в ДСВ, оцінити вплив ДСВ на природні водні 

об’єкти та ефективність очищення ДСВ за допомогою фільтраційних методів; 

- розробити методи оцінювання забруднення водних об’єктів та 

навколишнього середовища ДСВ з урахуванням коефіцієнта фільтрації ґрунтів на 

територіях, суміжних з урбанізованими (на прикладі м. Харків);  

- проаналізувати існуючу систему класифікації урбанізованих територій за 

забрудненням дощового стоку та сформувати нову класифікацію з урахуванням 

сучасного досвіду технічних рішень та статистичних матеріалів; 

- провести аналіз існуючих систем очищення ДСВ та розробити принципові 

схеми очищення ДСВ для різних груп урбанізованих територій; 

- науково обґрунтувати та розробити нові методи прогнозування забруднення 

дощового стоку з території водозбору з використанням як натурних так і 

розрахункових методів дослідження; 

- обстежити ДСВ, що утворюються на територіях різних підприємств м. 

Харкова, провести лабораторні дослідження очищення ДСВ з використанням 

різних фільтруючих насадок. 
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Об’єктом дослідження є процес забруднення ДСВ з різних груп 

урбанізованих територій. 

Предметом дослідження є підвищення рівня екологічної безпеки водних 

об’єктів, шляхом зниження забруднення ДСВ з урбанізованих територій. 

Методи дослідження. При виконанні роботи використовували методи 

аналізу сучасних теоретичних і експериментальних досліджень за проблемою 

регулювання та очищення ДСВ; аналітичне порівняння існуючих методик 

розрахунку поверхневого стоку (об’ємів формування стоку), експериментальне 

дослідження якості ДСВ, сформованих на території м. Харкова, за гідрохімічними 

показниками (вміст завислих речовин – гравіметрично, рН розчинів – 

електрометрично, вміст нафтопродуктів – спектрофотометрично); лабораторне 

експериментування з фільтраційного очищення ДСВ. 

Наукова новизна одержаних результатів:  

Вперше:  

- теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено розроблений 

метод прогнозування екологічної небезпеки забруднення ДСВ, що відводяться з 

урбанізованих територій;  

- для розрахунку забруднення ДСВ від дифузних джерел з територій, 

суміжних з урбанізованими, застосовано урахування коефіцієнтів фільтрації 

різних типів ґрунтів.  

Удосконалено: 

- класифікацію урбанізованих територій за ступенем екологічної небезпеки 

забруднення ДСВ та рекомендовано принципові системи очищення поверхневих 

стічних вод для кожної групи територій. 

Набуло подальшого розвитку:  

 - застосування фільтруючих насадок (гранул пінополіуретану), на 

поглиблених ділянках рельєфу (мульдах), що підвищує очисні здатності 

фільтруючих споруд та зменшує негативний вплив ДСВ на водні об’єкти. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: 

- розроблено спосіб локалізації та очищення ДСВ на поглиблених ділянках 

рельєфу, з використання фільтруючих насадок, захищений патентом України  

№ 143085 від 10.07.2020 

- набуло подальшого розвитку використання полімерного матеріалу 

(гранули пінополіуретану ТУ 6-5543-90) як фільтруючої насадки для підвищення 

швидкості інфільтрації та очищення ДСВ на поглиблених ділянках рельєфу. Дані 

споруди не потребують значних площ під забудову та великих економічних 

витрат й можуть застосовуватися на багатьох щільно-забудованих урбанізованих 

територіях.  

- розроблений спосіб очищення ДСВ впроваджено на території ПАО 

«Екопарк Фельдман», як один з вузлів очищення поверхневих стічних вод на 

території закладу (Акт про впровадження від 23.09.2019). 

- розроблено нормативний документ ДСТУ 8691:2016 «Настанови щодо 

встановлення технологічних нормативів відведення ДСВ у водні об’єкти», в 

якому використані матеріали дисертаційного дослідження. 

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні аналітичних і 

експериментальних досліджень, обробці отриманих результатів, розробці нових 

методів і впровадженні матеріалів досліджень. Основні ідеї, теоретичні 

положення, результати експериментальних досліджень, узагальнення та висновки 

дисертаційної роботи належать автору та представлені у роботах [1-12].  

В роботах, що опубліковані у співавторстві, автору належить: у роботі [1] – 

сформована класифікація урбанізованих територій за ступенем забрудненості 

ДСВ; у роботах [2,4] – обґрунтовано використання попереднього очищення 

дощових стічних вод перед подачею на очисні споруди та запропоновано сумісне 

очищення ДСВ на мульдах і на біореакторі повного витиснення; у роботі [3] – 

проаналізовано нормативні документи ЄС щодо регулювання поверхневого стоку; 

у роботі [6] – виконано патентний пошук, розроблено головні елементи та 

сформовано патент;  у роботі [7] – проведені експериментальні дослідження 

очищення ДСВ з використанням різних фільтруючих насадок; [8] – виконано 
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дослідження якості ДСВ та визначено вплив стоку на водний об’єкт; у роботі [9] - 

запропоновано метод оцінки об’єму поверхневого стоку перед подачею їх на 

очисні споруди; у роботі [10] – обґрунтовано використання методів, що наближені 

до природних процесів, для очищення поверхневого стоку; у роботі [11] – 

обґрунтовано використання відходів виробництва як фільтруючий матеріал при 

очищенні ДСВ; у роботі [12] – визначено метод очищення поверхневого стоку 

після лісових пожеж. 

Апробація результатів дисертації: Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались і обговорювались на міжнародних наукових конференціях: 

конференції “Integration processes and innovative technologies Achivements and 

prospects of engineering science”, (ХНАДУ, Харків 2015); Міжнародній науково-

практичної конференції “ Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення ” 

(УКРНДІЕП, Харків, 2015), VII International Scientific and Practical Conference 

International Trends in Science and Technology (Варшава, Польша, 2018), Third 

International Conference of European Academy of Science on the topic (Бонн, 

Німеччина, 2018), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика»(НЦЗУ, Харків, 2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 друкованих праць, у тому 

числі: 1 колективна монографія, 5 статей у наукових фахових виданнях (з них 2 

статті у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS), 1 

патент України, 5 додаткових публікацій у журналах і матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг 

дисертації складає 151 сторінок, у тому числі основний текст на 132 сторінках, 13 

рисунків, 38 таблиць, список використаних джерел з 115 найменувань на 12 

сторінках, 2 додатків на 5 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОЩОВІ СТІЧНІ ВОДИ ЯК ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ФАКТОР 

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

1.1 Дощові стічні води з території міст та промислових підприємств 

 

На сьогодні, розвиток промисловості у великих містах, збільшення 

потужностей виробництва і зростаюча урбанізація територій призводять до 

погіршення стану навколишнього природного середовища. Антропогенними 

чинниками, які в першу чергу впливають на погіршення екологічної безпеки є 

відходи промисловості, побутове сміття, стічні води, викиди в атмосферу, тощо.  

Згідно Водного кодексу Україні, будь яка вода, що потрапляє на поверхню 

водозбірної території з атмосфери, є стічною водою [1], і поводження з такими 

водами потребують відповідних регулюючих документів і технічних засобів. В 

даній роботі розглядаються саме дощові стічні води, що утворюються на поверхні 

водозбірної урбанізованої території. Розгляд ДСВ, як одного із негативних 

чинників, які впливають на стан навколишнього середовища, в наш час стає  

актуальною задачею як з позиції забезпечення екологічної безпеки природного 

середовища, так і з урахуванням їх подальшого використання. Проблема 

забруднених ДСВ, крім технологій очищення та відведення, формує нові підходи 

щодо політики поводження за даним типом стічних вод [2]. 

Під поверхневим стоком можна розглядати всю атмосферну воду (дощі, 

сніг, крига, туман тощо), що потрапляє на територію міст, промислових 

підприємств, автодоріг, торгівельних майданчиків, тобто, на всю поверхню 

водозбору. Забрудненість цього стоку носить нестабільний характер і головним 

чином залежить від території випадіння опадів [3].  

За своїм складом дощова вода, що потрапляє на поверхню водозбору, є 

прісною водою з концентрацією водневих йонів (рН) 6,5-7,5 та мінеральним 

складом, що іноді співпадає з нормативами якості поверхневих вод, але при 

потраплянні опадів на поверхню урбанізованої території забрудненість дощової 
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води істотно змінюється і даний тип вод являє собою небезпеку при надходженні 

до водних об’єктів або на пересічну місцевість.  

У табл.1.1 надані значення концентрацій за показниками, що 

характеризують склад ДСВ [4]. 

Таблиця 1.1 – Усереднені показники якісного складу ДСВ 

Показники 
Концентрація, мг/дм3 

Мінімальна Максимальна Середня 

рН 7,2 8,9 7,75 

Зависли речовини 109 8850 1230 

Завислі речовини (після 

прожарювання) 

69 7300 958 

Втрати при прожарюванні 4,5 38 22 

ХСК нефільтрованої води 74 1310 470 

ХСК фільтрованої води 7 145 40 

БСК5 20 156 62 

Ефіророзчинні речовини 41 92 63 

Азот амонію 0,5 15,5 2 

Азот загальний 1,5 17 4,9 

Нітрити 0,025 0,2 0,08 

Фосфор загальний 0,2 4,6 1,08 

 

Як видно з табл.1.1 за  мінімальними і середніми значеннями концентрацій в 

ДСВ їх можна віднести до слабозабруднених господарсько-побутових стічних 

вод [5]. Зіставлення значень ХСК, визначених для фільтрованих і нефільтрованих 

проб дощового стоку, свідчить, що основна кількість (понад 90 %) органічних 

сполук входить до складу завислих речовин. 

 Максимальні значення величини біохімічного споживання кисню (БСК) 

ДСВ, одержані під час досліджень, приблизно відповідають значенням величин 

БСК неочищених слабоконцентрованих, господарсько-побутових стічних вод. Ці 

дослідження показали, що основним джерелом забруднення дощових вод є те, що 
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накопичуються на поверхні доріг і змивається стоком під час дощу тверді 

частинки. 

Основними джерелами забруднення ДСВ в містах та на промислових 

майданчиках є осаджувальні аерозолі, продукти руйнування дорожнього 

покриття, стирання шин та ерозії ґрунту. За умови обмеження інтенсивності 

надходження продуктів ерозії до значення середніх величин, найбільший внесок в 

формування забруднення стоку припадає на аерозольну складову (від 58% для 

великих і до 78% для малих міст). Від 10 до 25% складають продукти руйнування 

дорожнього покриття [4]. Лише за умови зниження запилення приземного шару 

атмосфери, концентрації винесення осаджувальних аерозолів зі стоком можна 

зменшити у декілька разів [4]. Такий підхід значною мірою виправданий з 

економічних міркувань. Наприклад, питомі капітальні витрати на очищення 

повітря від пилу на підприємствах чорної металургії (з розрахунку на затримання 

одного кг пилу), приблизно в 16-85 разів дешевше затримання цього ж пилу, але 

вже змитого дощем, на очисних спорудах ДСВ [6]. Прогнозні розрахунки 

показують, що при доведенні вмісту пилу до нормативних вимог ПДК р.з. (10 

мг/м3), виключення шляхом нескладних заходів змиву ґрунту з газонів і 

відкритого ґрунту, підвищення зносостійкості дорожнього покриття з 

використанням сучасних технічних засобів, що загальне надходження 

забруднюючих речовин зі стоком можна зменшити на 30% [7]. 

Для України одним з перспективних шляхів поліпшення в цілому 

екологічного стану в містах є нормування накопичення тонкодиспергованих 

твердих часток на міській території з урахуванням виключення негативних 

наслідків цього процесу для всіх елементів навколишнього середовища, зокрема 

водних об’єктів.  У випадку, якщо існуючий природоохоронний і технологічний 

рівень не дозволяє зменшити загальне навантаження до граничного рівня, 

необхідно використовувати споруди для попереднього  очищення ДСВ [8]. 

До формування якісних характеристик дощового стоку з території 

підприємств, крім, концентрації аерозолів в атмосферному повітрі робочої зони і 

кількості еродованих поверхонь даної територій, також відносяться відсоткова 
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величина водонепроникних і водопроникних поверхонь, інтенсивність 

автомобільного руху на території підприємства, наявність систем очищення 

відпрацьованих газів та загальна чистота території.  

Лабораторією міських та виробничих стічних вод (УКРНДІЕП) були 

проведені роботи з обстеження багатьох підприємств м. Харкова і виконана якісна 

оцінка ДСВ. Якісні характеристики ДСВ для декількох підприємств м. Харкова 

наведені у табл.1.2. 

Таблиця 1.2. – Показники забруднення ДСВ підприємств Харкова 

Показники, мг/дм3 

Підприємства 

ВАТ 

«Харківський 

молочний 

комбінат» 

ПрАТ 

«Харківська 

Бісквітна 

фабрика» 

ПАТ «Хартрон» 

Водневий показник 6,69 7,3 6,92 

ХСК 120 598 140 

БСК5 47 91 36 

Нафтопродукти 9,4 5,1 8,47 

Завислі речовини 62 938 520 

Фосфати 0,38 2,18 - 

Нітрати 3,20 - - 

 

Як порівняльні значення якісного стоку з промисловими підприємствами 

Харкова можна навести якісні характеристики поверхневого стоку територій 

закордонних промислових підприємств [9, 10, 11] (табл.1.3). 

Як видно з наведених таблиць, завислі речовини, є одним з головних 

показників, на який припадає найвищі значення та концентрації у ДСВ. За 

рахунок завислих речовин зі стоком виноситься близько 80% забруднень, що 

формуються на водозборі (дана властивість буде розглянута в подальших 

розділах) [5]. 
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Таблиця 1.3. – Усереднені показники забруднень ДСВ з території 

закордонних підприємств 

Показники, мг/дм3 

Міста та території 

Hankook 

Tire 

(нафтохімія) 

(Корея) 

Hundai 

(машино-

будівне) 

(Корея) 

Boehringer 

Ingekheim  

(фармакологія) 

(США) 

Stelco 

(металургія)  

(Канада) 

ХСК 370 560 58 300 

БСК5 129 77 27 - 

Завислі речовини 655 1021 48 720 

Нафтопродукти 216,2 346 3,4 11 

Азот (нітрати) 2,85 0,9 0,6 - 

Фосфати 3,97 2,58 0,24 - 

 

Концентрація завислих речовин у ДСВ є значною як по м. Харкові, так і на 

територіях міст іноземних держав, що корелює з концентрацією органічної 

складової (за ХСК) та вмісту нафтопродуктів – ще двох показників які є 

визначальними при аналізі якості поверхневого стоку [4]. 

Слід зазначити, що в даній роботі буде розглянуто вплив на водні об’єкти та 

оточуюче середовище лише ДСВ, без урахування талих (снігових) та мийних вод.  

Талі та мийні води за своїм складом значно відрізняються від ДСВ з 

урбанізованих територій. Так, забрудненість талиго току значно перевищує 

забрудненість ДСВ по завислим речовинам, та солевмісту [4] (завдяки 

накопиченню забруднюючих компонентів на поверхні льоду та снігу у холодний 

період року). У мийних водах, перевищення концетрації АПАВ майще у 10 разів 

більша, ніж у ДСВ з суміжних територій [6].  

Аналіз літературних джерел, щодо якості ДСВ, дав розуміння, що 

забрудненість ДСВ  головним чином залежить не тільки від антропогенних 

впливів (викидів промислових підприємств, кількості автодоріг, ерозії ґрунтів та 

ін.), а головним чином від рівня впровадженого природоохоронного 
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законодавства та санітарного стану водозбірної території. Тому використання 

сучасних методів проектування урбанізованої території з залученням сучасних 

екологічних вимог, дасть можливість значно покращити якість ДСВ та підвищити 

рівень екологічної безпеки водних об’єктів. 

 

1.2  Аналіз нормативних документів щодо відведення та очистки  

дощових стічних вод в Україні та країнах Європи та США 

 

1.2.1 Аналіз стану відведення і очищення дощових стічних вод в 

Україні 

У Радянському Союзі була у наявності обширна література і нормативи 

щодо проектування споруд відведення дощових стічних вод. Засновниками цього 

напряму були відомі вчені: Жуків А.І., Шигорін А.М., Молоков М.В. Шигорін 

Г.Г., Хват В.М., Рокшевська А.В., та ін. Проте в їх працях питання очищення 

поверхневого стоку практично не розглядалися. 

  До кінця 60-х років минулого століття дослідження дощових стічних вод в 

колишньому Радянському Союзі практично не проводилися.  Систематизовані 

дослідження в цій області були розпочаті тільки на початок 70-х років, в цей же 

час в Москві почали створювати перші очисні споруди – ставки-відстійники. На 

основі досвіду експлуатації цих споруд було сформовано перший проектний 

нормативний документ “Временная инструкция по проектированию сооружений 

для очистки поверхностных сточных вод» [12]. 

 Ця інструкція з'явилась по суті керівництвом щодо проектування споруд для 

механічного очищення поверхневого стоку з сельбищних територій.  

 Як зазначалось вище, характерною особливістю складу стоку є значний 

вміст завислих речовин, що надходять внаслідок змиву осаджених аерозолів, 

продуктів розкладання ґрунту, покриттів та ін. Значний вміст в дощовому стоці 

завислих речовин в основному обумовлює і високе значення хімічного 
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споживання кисню (ХСК) невідстояного стоку (середня величина ХСК складає 

470 мгО/дм3) (табл.1.1.). 

 На основі виконаних досліджень були зроблені висновки про необхідність 

істотного поліпшення стану міської території для зменшення забрудненості ДСВ 

і створення за певних умов спеціальних очисних споруд. 

 У 1995 р. на основі багатоьох робіт був випущений стандарт [13]. У 

стандарті детально описується порядок відбору проб ДСВ при контролі за їх 

відведенням. На жаль сам процес відбору ДСВ дуже складний і трудомісткий. 

Спорадичне надходження стоку, істотна зміна витрати, концентрації домішок 

залежно від характеристики дощу, а також протягом випадання опадів істотно 

ускладнює процес відбору проб для подальшого аналізу.   

 Головним документом, що був створений за часів СРСР і використовується 

по ей час, є «Временные рекомендации по проектированию сооружений для 

очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий и 

расчету выпуска его в водные объекты» [14], який було розроблено у 1982 році у 

ВНДІВО. 

Цей документ базувався на результатах багаторічних натурних досліджень 

різних галузей промисловості таких, як кольорова металургія, коксохімія, 

машинобудування, енергетика, транспорт, хімічна, вугільна, нафтова та інших.  

Головною ідеєю цих рекомендацій стала вперше розроблена класифікація 

промислових підприємств різних галузей промисловості за ступенем забруднення 

ДСВ та розрахункові формули визначення показників дощових і талих стічних 

вод. Згідно з цим документом, за ступенем забруднення ДСВ, виокремлювались 

дві групи промислових підприємств. 

До першої категорії підприємств відносили підприємства чорної металургії 

(за виключенням коксохім виробництв), машинобудівної, електротехнічної, 

вугільної, нафтової, молочної, сірчаної та содової промисловості, енергетики, 

автотранспорту, річкові порти, ремонтні заводи, а також окремі виробництва 

нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних підприємств на територію яких не 

надходять специфічні забруднюючі речовини. До другої категорії належать 
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підприємства кольорової металургії, коксохімії, хімічної, лісохімічної, целюлозо-

паперової, нафтопереробної, нафтохімічної і мікробіологічної промисловості, 

шкіряні заводи та м’ясокомбінати [14].  

Таблиця 1.4. – Групи виробничих підприємств і показники забруднення 

ДСВ з їх територій водозбору 

Забруднюючи речовини 
Класифікація підприємств 

1 група 2 група 

Завислі речовини, мг/дм3 500-2000 500-2000 

ХСК, мгО/дм3 100-150 100-150 

БСК5, мгО/дм3 20-30 20-30 

Нафтопродукти, мг/дм3 10-30 30-70 

Мінералізація, мг/дм3 200-500 500-3000 

Мідь, мг/дм3 - до 100 

Цинк, мг/дм3 - до 15 

Кадмій, мг/дм3 - до 40 

Алюміній, мг/дм3 - до 5 

Титан, мг/дм3 - до 3 

Миш’як, мг/дм3 - до 75 

Фтор, мг/дм3 - до 200 

Феноли, мг/дм3 - до 3 

Роданіди, мг/дм3 - до 5 

Аміак, мг/дм3 - до 20 

 

Однак в цих рекомендаціях головними об’єктами були лише промислові 

підприємства. Всі розрахункові формули та алгоритми оцінювання поверхневого 

стоку відносились до виробничих територій, іншим урбанізованим територіям  

зовсім не було приділено уваги [14]. 

 До теперішнього часу цей документ залишається в світовій практиці 

унікальним. При його розробці враховувалися дані, одержані галузевими 

науково-дослідними організаціями на підприємствах чорної і кольорової 
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металургії, машинобудування, металообробки, коксохімії, нафтопереробки, 

нафтохімії, енергетики, транспорту, целюлозно-паперової, хімічної, лісохімічної, 

вугільної, нафтової і енергетичної промисловості. Закладений в них комплексний 

інтегральний підхід до зменшення забрудненості ДСВ до певної міри відповідає 

сучасному європейському підходу до захисту водних об’єктів.  

 Так, відповідно до цього документа ще до улаштування очисних споруд 

повинна розглядатися можливість ліквідації винесення шкідливих речовин 

поверхневим стоком і його використання в системах промводопостачання. 

Передбачена велика кількість заходів для зменшення винесення забруднюючих 

речовин з поверхневим стоком. 

 У даному документі приводиться класифікація проммайданчиків  по 

забрудненості і  обширний набір споруд для очищення і використання дощових 

стічних вод. На жаль за останні два десятиріччя цей документ в Україні не 

переглядався і досвід його застосування не аналізувався. Проте основні підходи, 

що стосуються технології і використання ДСВ безумовно слід використовувати в 

практиці проектування. 

 Перспективною є організація контролю за станом водозбору і хімічним 

складом дощових вод на основі кількісної і якісної оцінки твердих речовин, що 

накопичуються на поверхні покриттів, а потім змиваються стоком. Значний 

інтерес для вирішення розглядаємої проблеми представляє використання 

європейського досвіду створення нової системи водовідведення т.з. 

модернізованої системи дощової каналізації.  

 У порівнням з досвідом України аналіз сучасних практик поводження з 

ДСВ у карїнаї Європи і світу є актуальним. 

Як показують сучасні дослідження ДСВ, розрізненість кварталів міста 

призводить до різного складу ДСВ [15, 16, 17]. 

Формування стратегії, розділення територій на групи за якістю дощових 

стічних вод почалось ще у ХХ столітті [18]. Сучасним прикладом розділення 

урбанізованих територій шляхом класифікації та з урахуванням різної 

забрудненості ДСВ є інструкція по м. Нью Йорк (США) [19], в якій територія 
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міста чітко розподіляється за зонами в залежності від якісного складу 

поверхневого стоку та характером  його відведення  (табл.1.5.). Наведена 

класифікація несе в собі чітку подільність районів міста та є схематичним 

прикладом для усіх міст в США щодо питання регулювання ДСВ [19]. 

Таблиця 1.5. - Класифікація території м. Нью-Йорк за якісним складом 

поверхневого стоку 

Категорія промислового або 

житлового фонду 

Характеристика якості та відведення 

стоку 

1 Категорія – не потребує постійного 

нагляду 

Не є суб’єктом підконтрольним 

нормам відведення; стік не 

відводиться до роздільної системи 

каналізації; має індивідуальну 

систему відведення стоку (або 

очищення і відведення); 

2 Категорія – Будівлі та 

підприємства, які не потребують 

сертифіката на скид поверхневого 

стоку від міської влади 

Не потребує сертифікату для 

відведення дощового стоку. 

3 Категорія – Постійне періодичне 

оцінювання території як 

потенційного суб’єкту контролю 

Є класифікованою територією, що 

відповідає критеріям відведення по 

роздільній системі каналізації (MS4); 

скид дощових стічних вод до 

колекторів; критерії індивідуальних 

господарств та першої категорії не 

поширюються; аерофотозйомка 

формує докази щодо приналежності 

до виробничої території; 

4 Категорія – Постійні перевірки 

місцевим органом контролю, 

виходячи з пріоритету виробництва 

Повне покриття щодо скиду усіх 

видів стоку у місцеву каналізаційну 

мережу без скиду у водні об’єкти. 
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Європейським прикладом розділення та класифікації урбанізованих 

територій в залежності від щільності забудови є науково-технічні дані німецьких 

авторів [20]. В табл.1.6 не використані значення якості ДСВ, що формується на 

водозборі, тим не менш за правилами поводженням з ДСВ, дана класифікація в 

Німеччині є однією з головних. 

Подібні приклади вже багато років застосовуються при моніторингу 

урбанізованих територій щодо поводження з ДСВ в більшості країн Заходу [21, 

22]. 

Така класифікація і розроблені підпорядковані документи для більш чіткої 

роботи дають змогу дуже ефективно регулювати і контролювати скид ДСВ з 

будь-якої урбанізованої території, а також слідкувати за рівнями забруднень ДСВ.  

Таблиця 1.6. – Класифікації території в Німеччині в залежності від 

щільності забудови 

Клас Вид забудови Кількість мешканців на 1га Коефіцієнт стоку 

1 Дуже щільна 350 0,8 

2 Щільна 250 0,6 

3 Рядова 150 0,4 

4 Рідка 100 0,25 

5 Незабудоване 0 0,05 

 

Як видно з наведених таблиць, дані класифікації подібні до [14] та мають 

полдільність територій за шільностью забудови та кільскістью мешканців, але 

зовсім не враховують склад ДСВ, що формується на території водозбору, та не 

чіткого поділу забудованої території виключаючи рекреаційні, промислові зони та 

території автодоріг. 

 

1.2.2  Аналіз нормативних вимог щодо відведення і очищення дощових 

стічних вод в Україні та країнах ЄС 

Як було зазначено, відповідно до водного законодавства України дощові 

води, що відводяться у водні об’єкти, відносяться до категорії стічних вод. Згадно 
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з Правил охорони вод від забруднення [23] на них розповсюджуються такі ж 

вимоги, як і на господарсько-побутові і промислові води. 

Оскільки практично у всіх містах ДСВ відводяться у водні об’єкти в межах 

міської тнриторії, то відповідно якість очищеної дощової води повинна 

відповідати якості води водного об’єкта культурно-побутового призначення [23-

25]. У нижченаведеній таблиці приведені основні показники якості води 

наведеного виду водокористування. 

Таблиця 1.7. - Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у 

воді водних об'єктів культурно-побутового призначення 

№ з/п Забруднююча речовина ГДК, мг/дм3 

1 Завислі речовини Фон + 0,75  

2 БСК5 6,0  

3 ХСК 30,0 

4 Нафтопродукти 0,3  

5 Хлориди  350  

6 рН 6,5 - 8,5  

 

 Останнім часом з'явилася велика кількість різного роду рекомендацій по 

відведенню поверхневого стоку [24], різних правил прийому ДСВ в дощову 

каналізацію. Зокрема, недавно були затверджені Правила прийому дощових вод в 

дощову каналізацію Києва [25]. Проте у всіх документах приводяться посилання 

на вимоги згаданого стандарту.  

 Абсолютно зрозуміло, що Україна сьогодні не має в своєму розпорядженні 

фінансових ресурсів і технічних засобів, за допомогою яких можна було б 

вирішити це завдання і забезпечити очищення забруднених ДСВ до нормативної 

якості води водного об’єкта. Слід зазначити, що жодна розвинута країна Європи і 

США подібне завдання так спрощено перед собою не ставить, розуміючи її повну 

нереальність.  Як наслідок на сьогоднішній день в Україні відсутня не тільки 

реальна нормативна база, але і яка-небудь чітка концепція рішення цієї проблеми. 
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 У цих умовах досвід ЄС в цій області і можливість його використання має 

велике значення. 

 За останні три десятиліття в ЄС розроблено приблизно 20 директив, що 

стосуються захисту водних ресурсів від забруднення. Ці директиви можна 

розділити на два види. У одних представлена цільова якість води водних об’єктів 

різного призначення, в інших містяться вимоги до відведення і очищення стічних 

вод. 

 Нижче розглядаються тільки Директиви, що містять  безпосередньо вимоги 

до відведення дощових вод, або принципові підходи, які можуть бути 

використані при рішенні поставленої задачі в Україні.  

 Вперше вимоги до відведення і очищення дощових стічних вод з'явилися в 

Директиві  про очищення комунальних стічних вод в 1976 р. [26]. 

 Ця директива стосується збору, обробки і відведення комунальних і 

промислових стічних вод. В передмові до цього документа наголошується, що 

поняття комунальні стічні води включає крім господарсько-побутових також 

ДСВ, що відводяться по загальносплавній системі. 

 Відповідно до цієї Директиви, держави – члени Європейського 

Співтовариства зобов'язані відводити стічні води в суспільну каналізацію для 

очищення. Вимоги до умов відведення  і їх реалізація по термінах, в цій 

директиві залежали від кількості жителів в населеному пункті  і т.з.  «чутливості» 

водного об’єкта.  

 Для населених пунктів з біль ніж умовних 10 000 жителів, які скидають 

стічні води в «чутливі» водні об’єкти, термін підключення до міської каналізації 

закінчився вже в 1998 році.  Виключення з цього правила могли  складати 

об’єкти, реалізація яких не мала ніякої користі для навколишнього середовища, 

але вимагала надмірних, необґрунтованих витрат. 

 Згідно Директиві в останньому випадку можуть бути застосовані 

індивідуальні системи або інші відповідні заходи, що гарантують однаковий 

захисний ефект для навколишнього середовища. 
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 Вже в такому трактуванні вперше з'являється можливість використання на 

практиці замість традиційного відведення ДСВ по загальносплавній або 

роздільній каналізації, створення систем їх децентралізованої обробки 

безпосередньо на водозборі. 

 В додатку до Директиви згадується, що проектування, експлуатація, 

будівництво каналізаційних систем ґрунтується на оптимальних технічних 

знаннях, що виключає непомірно високі витрати. Це положення стосується перш 

за все маси і складу стічних вод, що скидаються у водні об’єкти і обмеження 

забруднення водоприймачів в результаті надходження забруднюючих речовин 

під час опадів, що призводить до переливів із загальносплавної системи 

каналізації. Слід враховувати неможливість відведення  у каналізацію суміші 

стічних вод під час випадання інтенсивних опадів (в Директиві рекомендується 

акумулювати і обробляти надлишок витрати стоку під час сухої погоди). Окрім 

цього слід передбачати відносно безпечну для водного об’єкту щорічну частоту 

переливів неочищених стічних вод із загальносплавної каналізації. 

 Слід зазначити, що згадана Директива була прийнята як основа для водних 

законодавств у всіх країнах ЄС. Проте конкретних вимог, що стосуються 

обмеження забруднення водоймищ через переливи загальносплавних систем 

каналізації в ній не міститься. На жаль і до теперішнього часу ці вимоги так і не 

розроблені. 

 З погляду визначення підходів до рішення даної проблеми і  розробки вимог 

до відведення ДСВ значний  інтерес представляє Директива ЄС щодо 

інтегрованих заходів запобігання і зменшення забруднення навколишнього 

середовища [27]. 

 Ця Директива передбачає запобігання або зменшення  негативної дії 

виробничої діяльності на навколишнє середовище через координацію відомчих 

рішень, в яких враховано обмеження  емісії забруднюючих речовин в повітря, 

воду, і ґрунт. Ці рішення повинні ґрунтуватися на застосуванні сучасних 

технічних досягнень. Ця Директива в першу чергу стосується діяльності 
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промислових підприємств (енергетична промисловість, металообробка, 

нафтохімія і т. д.). 

 Проте  в ній значною мірою використовується актуальний для України, 

інтеграційний  принцип захисту вод від забруднення ДСВ. Це цілеспрямована дія 

перш за все на джерела забруднення. Для ДСВ вживання заходів щодо 

зменшення накопичення забруднень на поверхні водозбору, які змиваються у 

водний об’єкт, дуже важливо. Йдеться головним чином про тверді  речовини, що 

утворюються за рахунок осадження пилу, накопичення на дорогах продуктів  

руйнування дорожніх покриттів, ерозії ґрунту і т.д. На основі такого підходу 

повинні формуватися  вимоги до проектування, будівництва і утримування 

забудованої території.  

 У цій Директиві вперше з'являється поняття  «найкраща доступна 

технологія». Це поняття надалі було упроваджено в основний рамочний закон 

щодо регулювання водного режиму  [28] і поширено не тільки на установки, які 

впроваджені у вище згаданих галузях промисловості, але і на очисні споруди 

комунальних стічних вод. Це мало велике значення для удосконалення 

Європейскої практики планування у області захисту водних об’єктів [29]. 

У понятті «найкраща доступна технологія» під значенням «доступна» 

мається на увазі доступність цієї технології не в якійсь окремо взятій країні - 

члені співтовариства, а значно ширше,  в рамках ЄС.  Нове формулювання 

істотно впливає на планування  водоохоронної діяльності. Це важливий момент, 

на який необхідно звернути увагу при гармонізації українських нормативів з 

екологічними вимогами ЄС. З нього виходить, що при виборі «найкращої 

доступної технології» Україна повинна орієнтуватися не тільки на власні 

розробки і вживані на практиці технології, але і враховувати кращі досягнення в 

цій області в цілому в ЄС. 

 З появою в 2000 р. нової т.з. рамкової Директиви ЄС [30] були зазначені 

нові цілі в області захисту водних об’єктів від забруднення. Згідно статті 4 цієї 

Директиви країни ЄС повинні надалі не тільки запобігти погіршенню якості 

поверхневих  і підземних вод, але і забезпечити хороший стан цих об’єктів. При 
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цьому поняття «хороший стан» включає «хороший хімічний і екологічний стан». 

У додатку V Директиви описується, що розуміється під цими поняттями. Таким 

чином в цій Директиві задані чіткі цілі покращення якості води і стану водних 

об’єктів. 

 Одночасно в статті [31] визначається яким чином повинні досягатися 

поставлені цілі. Згідно цієї статті вимагається, щоб гранично допустимий скид 

забруднюючих речовин встановлювався на засадах застосування  «найкращої 

доступної технології» очистки цих вод. 

 З цієї Директиви виходить основний висновок. При розробці вимог до 

відведення ДСВ необхідно орієнтуватися, як на обмеження, що стосуються емісії 

забруднюючих речовин, так і на якість води водоприймача. Проте виконання 

встановлених обмежень може бути досягнуто тільки шляхом застосування 

«найкращої доступної технології». Таким чином на перший план виходять 

технологічні вимоги до відведення стічних вод.  

 В останній редакції закону  [28]  з'явилося нове доповнення – 

водокористувач зобов'язаний уникати збільшення витрат при скиданні ДСВ у 

водний об’єкт. Ця теза безпосередньо відноситься до відведення ДСВ і 

необхідністі зменшення використання водонепроникних покриттів, що має 

негативний вплив на водні об’єкти. Введення таких вимог в одному з головних 

водних  законів практично зумовлює перегляд концепції міського 

водовідведення. На зміну класичному принципу швидкого відведення всіх ДСВ 

за системою трубопроводів у водний об’єкт повинен прийти новий підхід. Це 

перш за все максимально можливе наближення міського водного балансу до т.з. 

«природного водного балансу», що мав  місце раніше  в природних умовах до 

забудови. У зв'язку з цим потрібна  мінімізація долі водонепроникних площ, 

утримання і локальна обробка дощових стічних вод безпосередньо в місці 

утворення, переведення більшої частини стоку в підземну складову.  

 У цій редакції закону, значна увага приділяється самим раннім стадіям 

планування водозахисних заходів. Цьому присвячено §36 – Водогосподарський 
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рамковий план §37b – План обробки і використання води, §18a – План відведення 

і очищення стічних вод [28]. 

 Положення, що містяться в цих розділах, мають важливе значення  для 

організації нового підходу до проектування міського водовідведення і перш за 

все відведення ДСВ. Практика свідчить, що найбільша економія витрат може 

бути досягнута, коли вже на ранній стадії планування міської забудови і 

використання вільних площ передбачається локалізація і знешкодження ДСВ 

безпосередньо на водозборі.  

 Ще одним з важливич документів регулюючим відведення і очищення 

стічних вод є постанова про стічні води [32]. Цей документ містить мінімальні 

вимоги до якості очищеної води т.з. – граничні значення показників якості води, 

встановлені на основі застосування потрібної «найкращої доступної технології». 

Ця постанова  в першу чергу регулює роботу очисних споруд (вимоги до 

скидання стічних вод з цих споруд). На жаль будь-яких чітких вимог до скидання 

ДСВ або суміші з переливів із загальносплавної системи каналізації в ньому 

немає. 

 В останні роки на рівні країн Європи розроблено багато  офіційних  

документів регулюючих відведення ДСВ. В першу чергу це викликано широкою 

популярністю використання ДСВ,  для поповнення запасів підземних вод за 

рахунок процесу інфільтрації. Цей принципово новий напрям в міському 

водовідведенні вимагає правового і нормативного забезпечення.  

 

1.3 Інфільтраційні методи очищення дощових стічних вод 

 

Замулювання водойм (особливо ставків й озер), за рахунок потряпляння 

завислих речовин, процеси евтрофікації – при внесенні, з поверхневим стоком, у 

водойми біогенних елементів, формування аноксидних зон – при підвищених 

концентраціях нафтопродуктів у ДСВ, все це підвищує рівень екологічної 

небезпеки для  водних об’єктів. 
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Екологічні наслідки впливу ДСВ на навколишнє середовище призвели до 

необхідності формування підходів щодо відведення та очищення даного виду 

стоку з урбанізованих територій. В результаті багаторічних робіт як вітчизняних 

[33, 34, 35], так і зарубіжних авторів [36, 37] було сформовано велику кількість 

методів очищення та відводу ДСВ з території водозбору.  

Беручи до уваги досвід Німеччини, що є одними з лідерів з технології 

очищення та поводження з поверхневим стоком, можна зробити висновки, що 

використання технологій, які максимально наближені  до природних процесів 

відіграють помітну роль в очищенні ДСВ [38].  

У Німеччині за скидання у водний об’єкт навіть очищених стічних вод (як 

побутових так і промислових) у тому числі й дощових сплачується спеціальний 

податок. Відповідно до закону про податок за скидання стічних вод [32] одержані 

кошти надходять в розпорядження федеральних земель. Оплата розраховується на 

основі т.з. «одиниць шкідливості» (табл.1.8.). 

Таблиця 1.8. - Шкідливі речовини і відповідні їм одиниці шкідливості згідно 

з [32]. 

Шкідливі речовини та групи 

шкідливих речовин 

Кількість речовин, якій відповідає 

одна одиниця шкідливості 

1 2 

Окислюванні речовини, розраховані 

на підставі хімічної потреби в кисні 

ХСК 

50 кілограм 

Фосфор 3 кілограми 

Азот 25 кілограм 

Адсорбовані органічні галогени 
2 кілограми (галогени в розрахунку 

як органічний зв’язаний хлор) 

Ртуть 20 грам 

Кадмій 100 грам 

Хром 500 грам 

Нікель 500 грам 



51 

Закінчення табл.1.8. 

1 2 

Свинець 500 грам 

Мідь 1000 грам 

 

Розмір плати складає 35,8 євро за кожну одиницю, один мешканець в 

комунальній сфері оцінюється в 0,5 одиниці шкідливості. Податок на одного 

жителя складає 17.9 євро. Податок сплачується також за відведення ДСВ. Проте 

платня стягується тільки, якщо ДСВ відводяться в загальну каналізацію або 

безпосередньо у водний об’єкт з водонепроникної поверхні промислової ділянки 

понад 3 га [32]. 

 Регулювання оплати в окремих землях може істотно відрізнятися. Так, в 

Баварії податок з дощових вод, що відводяться по загальносплавній каналізації не 

стягується. Це робиться, тому що в самій каналізаційній системі передбачена 

акумуляція стічних вод під час дощу з розрахунку 5м3 з 1га  водопроникної площі  

[39].  

Перспективним напрямом очищення і використання дощових вод є 

інфільтрація їх у підземні води. Даний вид локалізації та очищення ДСВ, постійно 

поширюється у Німеччині шляхом використання пористих матеріалів (асфальт, 

бруківка та ін.) на багатьох урбанізованих територіях або використанням мульд 

або біотраншей.   

Мульда - це природне або штучне невелике поглиблення рельєфу з 

рослинним покривом . Під час випадання опадів, ДСВ спрямовуються  в мульду, 

акумулюються на короткий термін і фільтруються через ґрунт. Зелені насадження, 

коріння рослин, ґрунтові мікроорганізми сприяють очищенню води й постійному 

відновленню фільтруючих властивостей ґрунту і тому забезпечують тривалу 

експлуатацію споруди. Різноманітність видів рослин і форм мульд дозволяє 

застосовувати ці споруди, як елементи ландшафтного дизайну. Використання 

мульд можна розширити, якщо збільшити акумулюючу здатність за допомогою 

включення елементів фільтраційних канав (рис.1.1). Такі споруди складаються з 
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вкритої рослинністю мульди й розташованою під нею фільтраційної канави. При 

цьому мова йде про два акумулюючих резервуари з власним заповненням та 

відтоком. Внаслідок цього, зазвичай, формуються дві  акумулюючі ємності 

(мульда та підземна фільтраційна канава). Ця комбінація може застосовуватися у 

разі низької водопроникності ґрунту К (коефіцієнт фільтрації ґрунту) ≥1∙10-6м/сек.  

 

Рисунок 1.1 – Мульда з фільтраційною канавою 

Подача стоку з твердих покриттів в мульду може здійснюватися  по 

поверхні водозбору. Шахта типу Б (рис.1.2) за конструкцією ідентична за 

вищеописану. Проте в ній бічна фільтрація виключається і вода проходить тільки 

через нижній фільтруючий шар. Затримані речовини в основному  збираються 

тільки на верхній поверхні фільтруючого шару. Фільтраційні шахти застосовують 

тільки у виняткових випадках в разі недостатньої водопроникності ґрунтів й 

доброму захисті ґрунтових вод від забруднення.  

У разі співвідношення Рвн (площа водонепроникних поверхонь) : Рвп 

(площа водопроникних поверхонь) ≥ 15 рекомендується застосовувати 

інфільтраційні басейни. Особливістю цих споруд, що влаштовують, зазвичай, при 

високих гідравлічних навантаженнях, є необхідність швидкого спорожнення і 

відповідно гарантована висока водопроникність ґрунту. 
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Рисунок 1.2 – Фільтруюча шахта тип Б 

Важливою є правильна оцінка швидкості замулювання установки. Виконана 

з ухилом у бік надходження стоку підошва  запобігає кольматації по всій поверхні 

басейну. Проте це веде до швидкого накопичення забруднюючих речовин в місці 

надходження стоку. Використання штучних (або наближених до природних) 

систем регулювання та очищення ДСВ є дуже поширеним явищем в багатьох 

країнах світу. Як зазначалось в попередніх розділах, мульди (або біотраншеї) - 

поглиблені ділянки рельєфу з поверхневим рослинним шаром знайшли своє 

використання на багатьох урбанізованих територіях.  

Одним із відомих способів, очищення ДСВ з території водозбору є 

фільтруюча піщана споруда [40]. У цій споруді, головним елементом очищення є 

піщаний фільтр, який попередньо насипається у великі мішки (беги), обгорнуті 

водопроникною тканиною. Обгорнуті таким чином мішки занурюються у 

попередньо поглиблені місця (канави об’ємом 1-2 м3), до яких підходять 

поліпропіленові труби, крізь які відбувається подача ДСВ з території водозбору 

або з дахів. Після проходження дощового стоку крізь ємності з фільтруючою 

насадкою (в даному випадку з піском), очищений стік фільтрується крізь 

перфоровані стінки у  ґрунт. Складність даної конструкції полягає в попередній 
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значній підготовці території та дуже швидкому замулюванні фільтруючого 

матеріалу. 

Більш новітній і на сьогодні популярний є так званий метод Bi-phasic 

bioretention system [41]. Дана система являє собою поглиблену ділянку рельєфу 

(штучну або природну) в якій, під час випадіння дощу, накопичується і поступово 

інфільтрується у ґрунт ДСВ з поверхні водозбору. Дана модель використовує 

анаеробні та аеробні методи очищення дощових стічних вод, які призводять до 

процесу біодеградації багатьох органічних забруднень. Очищення відбувається не 

тільки від органічних домішок, а також від неорганічних сполук (зниження 

концентрації нітратів). Головною ідеєю цього винаходу є те, що ДСВ постійно 

знаходиться у головній «камері»  та циркулює від однієї зони (аеробної чи 

анаеробної) до іншої, завдяки суміжним трубопроводам що розташовуються під 

усіма шарами ґрунту. В цій моделі зовсім не використовуються фільтруючі 

насадки, головним фільтруючим елементом є звичайний пісок. 

Всі ці засоби почали застосовувати в міських та приміських районах за їх 

швидкість в будуванні і простоту. Не дивлячись на переваги цих методів, існує 

обмеження в їх використанні, пов’язані з гідрологічними характеристиками 

місцевості, якості ґрунтів, наявності зелених насаджень, тощо [41].  

Певний інтерес представляють прийняті в Німеччині завдяки цій практиці 

закони щодо захисту ґрунту від забруднення [42] й розпорядження про виконання 

цього закону [43]. 

 Слід зазначати, що в Німеччині основне водопостачання здійснюється з 

підземних свердловин (приблизно 73% від загального водоспоживання) і лише 

22% за рахунок поверхневих джерел. В крупних мегаполісах режим відбору 

підземних вод через свердловини досить напружений. Місцева влада зацікавлена і 

всіляко заохочує застосування методів локального очищення ДСВ з подальшою їх 

інфільтрацією в підземні горизонти. Як приклад, можна навести освітні програми 

як для дорослих так і для дітей (шкільні програми) щодо екологічного підходу 

використання ДСВ (збирання дощового стоку з дахів будинків, використання 

пористих поверхонь на приватних територіях, підтримання санітарного стану 
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водозбірної територіх на вискокоу рівні, учать у масових заходах тощо) . Крім 

того, в Німеччині інстує ряд законодавчих ініціатив («зелений податок» та ін.) які 

дозволяють приватним  власникам отримувати кошти від держави (місцевих 

органів влади) за рахунок раціонального використання та поводження з ДСВ на 

своїй території.  Такий підхід дозволяє крім зниження водного дефіциту і 

поліпшення екологічної обстановки, помітно зменшити муніципальні витрати на 

регулювання та очищення ДСВ. Велика економія досягається за рахунок 

зниження прийому ДСВ в загальну каналізацію і, як наслідок, зменшення витрат 

енергоресурсів та капітальних витрат.  

У табл.1.9 подані гранично допустимі концентрації речовин в підземних 

водах, які не повинні перевищуватися при переході від ненасиченої до насиченої 

зони. 

Таблиця 1.9. - Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у 

підземних водах Німеччини 

Неорганічні речовини 

Показник 

Гранично допустима 

концентрація, мг/дм3  

(Німеччина) 

Гранично допустима 

концентрація, мг/дм3  

(Україна) [44] 

сурма 0,01 0,05 

миш’як 0,01 0,01 

свинець 25 0,01 

кадмій 5 0,001 

хром загальний 50 0,05 

кобальт 8 0,1 

молібден 50 0,07 

нікель 50 0,02 

ртуть 1 0,0005 

селен 10 0,01 

цинк 500 1 

олово 40 - 
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Закінчення табл.1.9. 

ціанід загальний 50  0,05  

ціанід 

легкоосаджувальний 
10 0,05 

флюорид 750 - 

Органічні речовини 

Показник 
Гранично допустима 

концентрація, мг/дм3 

 

мінеральні вуглеводні 

масла 
200 

- 

легколетючі  

ароматичні вуглеводні 
20 

- 

бензол 1 0,001 

легколетючі галогенні 

вуглеводні 
10 100 мкг 

алдрін 0,1 - 

ДДТ 0,1 - 

феноли 20 0,001 

нафталін 2 - 

Сумарні поліциклічні 

ароматичні вуглеводні 

без нафталіну та 

метілнафталену 

0,2 

 

- 

загальна сума полі 

циклічних біфенолів 
0,05 0,0003 

Вимоги до відведення і використання ДСВ встановлюються на основі 

попередньої оцінки забрудненості ДСВ і застосування для їх очищення 

відповідних технологічних нормативів. Відповідно до законодавства ДСВ 

підрозділяються на три категорії. Останні визначаються на основі оцінки 
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виду забудови, функціонального призначення і стану водозбору з якого дощові 

води надходять.  

Категорія 1– не викликає сумніву,  

категорія 2 –  допустима,  

категорія 3  -  не допустима. 

 Відповідно до Гамбурзького законодавства практично всі три види ДСВ без 

попереднього очищення або з ним, за умови використання відповідних 

інфільтраційних споруд, можуть використовуватися для поповнення запасів 

підземних вод або скидатися у водоймище. У Гамбурзі прийнятий ряд 

розпоряджень, які сприяють впровадженню нової системи каналізації. 

 Так, на ранній стадії планування передбачено обов'язкове виділення площ 

для локальної обробки ДСВ. Забороняється відведення в загальносплавну 

каналізацію ДСВ, які можуть бути використані для інфільтрації в підземні 

горизонти або після локальної очистки скинуті в поверхневі водойми. 

 В даний час водозахисні нормативні документи в ЄС і Німеччині можна 

розділити на два види. До першого відносяться нормативи, що регламентують 

емісію забруднюючих речовин (вимоги до якості стічних вод, що відводяться). 

До другого виду відносяться вимоги до екологічного стану водних об’єктів і 

якості води, т.з. «емісійні вимоги». Слід зазначити, що чіткий кількісний зв'язок 

між першим і другим видами вимог важко встановити. Значною мірою це 

пояснюється складністю і спорадичністю самого процесу формування ДСВ і 

недоліком натурних досліджень і їх впливу на водні об’єкти. В цьому відношенні 

представляє інтерес концепція планування систем локальної обробки дощових 

стічних вод т.з. [44]. У ній зроблена вдала спроба обґрунтувати і пов'язати 

технологічні і природоохоронні вимоги.  

 Слід зазначити, що вище викладена концепція підкріплена відповідною 

методологією розрахунків вже знайшла застосування на практиці при 

проектуванні ряду об’єктів в містах Німеччини. 

Всі описані споруди за певних умов можна застосовувати не тільки під час 

нового проектування, але і під час реконструкції існуючих каналізаційних систем 
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для зменшення навантаження на водостічні колектори. Наведені споруди можуть 

також використовуватись для очищення ДСВ  під час відведення цієї категорії 

стічної води  у морську воду [45, 46]. 

При застосуванні інфільтраційних споруд для очищення дощових стічних 

вод необхідно мати на увазі, що в багатьох містах існує проблема підтоплення 

територій ґрунтовими водами. Тому в цих випадках необхідне використання 

комплексного підходу, тобто використання фільтраційних споруд тільки для 

очищення ДСВ з одночасним їх відведенням спільно з ґрунтовими водами за 

системою дренажних трубопроводів або використання інших методів очищення. 

Використання інфільтраційних методів очищення ДСВ, вже стало 

повсякденною практикою у багатьох країнах світу [47]. Під час планування і 

проектування  міських житлових районів  та ділянок нової забудови в першу 

чергу вивчають можливість локалізації (утримання) ДСВ безпосередньо на 

водозборі з наступною обробкою і інфільтрацією її в підземні  горизонти [3]. 

Такий підхід забезпечує максимальне наближення водного балансу водозбору до 

природних умов, що склалися до його забудови, та в свою чергу забезпечує 

ефективний захист водоприймача від забруднення речовинами техногенного 

походження та негативних наслідків залпових надходжень стоку під час 

інтенсивних злив [49]. 

Слід зазначити, що дані методи викристовують як технологію 

акумулювання та швидкого відведення ДСВ без використання додаткових 

елементів очищення стоку. Зазвичай фільтрація відбувається крізь шар піску чи 

гравію [49] 

Аналізуючи технічні аспекти відведення й очищення ДСВ в країнах ЄС слід 

відразу відзначити декілька істотних відмінностей від України. Рівень 

впорядкування німецьких міст, охоплення міської території каналізаційною 

мережею є незрівнянно вищими за Україну. Як правило, велика частина крупних 

міст, центральні міські райони, торгові центри, промислові райони в більшості 

охоплені загальносплавною системою каналізації і ДСВ відводяться на очисні 

споруди разом з господарсько-побутовими стічними водами. Внаслідок високого 
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рівня благоустрою території і утримання доріг, зелених насаджень, низької 

запиленості повітря, ДСВ, що відводяться роздільною системою каналізації в 

Німеччині менш забруднені, ніж в містах України. 

У табл.1.9 наведено якісні характеристики поверхонь та концентрації 

показників забруднення ДСВ, з яких виносяться забруднюючі речовини з різних 

видів міської території (узагальнені середні дані по ряду міст Німеччини [50]. 

У табл.1.10 узагальнені результати багаторічних досліджень (1980-2009) 

ДСВ в Україні лабраторії міських та виробничих стічних вод, НДУ «УКРНДІЕП», 

в тому чисолі за участі автора. 

Таблиця 1.9. - Якісна характеристика і винесення забруднюючих речовин 

Характеристика 

поверхні 

Завислі 

речовини 
ХСК Кадмій Мідь 

a b c d e f e f 

Дахи: 

в жилих зонах та 

в порівняних з 

ними промзонах; 

 

в промислових та 

індустріальних 

зонах. 

 

 

 

130 

 

 

150 

 

 

 

24 

 

 

28 

 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

 

1,8 

 

 

3,6 

 

 

 

200 

 

 

600 

 

 

 

36 

 

 

111 

Інші види 

поверхні: 

Велосипедні 

доріжки, 

тротуари, двори в 

житловій зоні. 

600 166 120 33 40 11 200 55 

Двори, вулиці в 

індустріальних 

районах 

700 200 150 42 80 22 400 110 

Дороги з 

інтенсивним 

рухом, авт./доба: 

< 2000 

 

2000 до 15000 

 

15000 до 40000 

 

> 40000 

 

 

 

1000 

 

1350 

 

850 

 

630 

 

 

 

208 

 

281 

 

180 

 

131 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

   25 

 

30 

 

50 

 

80 

 

 

 

6 

 

7 

 

12 

 

19 

 

 

 

200 

 

250 

 

400 

 

300 

 

 

 

36 

 

45 

 

72 

 

54 
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a – винос завислих речовин, кг/га за рік; 

b – концентрація завислих речовин, мг/дм3; 

c – винос хімічно-окислювальних речовин за ХСК, кг/га за рік; 

d – концентрація хімічно-окислюваних речовин за ХСК, мг/дм3; 

e – винесення важких металів, г/га за рік; 

f – концентрація важких металів, мкг/дм3. 

Таблиця 1.10. - Узагальнені результати досліджень лабораторії [4] 

Характеристика території 

Концентрація речовин  в 

ДСВ 
Винос речовин з ДСВ 

Завислі 

речовини, 

мг/дм3 

ХСК, 

мгО/дм3 

Завислі 

речовини, 

кг/га за рік 

ХСК, кг/га 

за рік 

Парки, зони відпочинку, 

спортмайданчики 
200-300 100-200 360-540 180-360 

Торгові центри, базари, 

центральні вулиці, площі 
1200-1800 200-800 4320-6480 720-2880 

Магістральні дороги 

(вантажний транспорт) 
1500-2000 250-450 6300-8580 1050-1890 

Житлова теритирія з одно- 

багатоповерховими 

будинками, з  

водовідводом 

600-1000 150-300 1800-3060 450-900 

 

При порівнянні даних, наведених у табліцях видно, що навіть без 

улаштування спеціальних очисних споруд, а тільки за рахунок поліпшення якості 

будівництва і утримування міської території можна забезпечити значний ефект 

зниження виненсення забруднюючих речовин з ДСВ  у водні об’єкти України. 

Технічні нормативи  в Німеччині не мають статусу законів або правових 

розпоряджень, але відповідно до законодавства Німеччини навіть правильне 
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застосування згаданих нормативів не звільняє нікого від відповідальності за його 

дії. 

Як було зазначено вище, інфільтраційні методи очищення ДСВ становлять 

інтерес при використанні їх на території водозбору. На сьогодні одним з основних 

нормативних документів, якій використовується в ЄС при проектуванні і 

будівництві споруд для очищення і інфільтрації дощових стічних вод [51].  

Відповідно до цього документу інфільтраційні споруди структуруються за 

наступними критеріями: 

- локальні або цетралізовані; 

- здатні аккумулювати стік чи ні; 

- по необхідності площі для їх розміщення; 

- гідравлічному навантаженню; 

Локальні системи регулювання стоку застосовютья на територіях де 

відсутня повністю або до кінця не злагоджена ситема каналізійних споруд ДСВ. 

Акумуляція здійснюється для поступової фільтрації закумульваного об’єму 

стоку під час і після випадіння опадів. При поверхневій фільтрації через 

водопроникні покриття або ґрунти акумуляція не передбачається. 

Гідравлічне навантаження, наступний критерій, який доволяє 

диференцювати наземні споруди. До споруд з високим  навантаженням, як по 

гідравлиці, так і по показникам завислих речовин, відносяться споруди 

влаштовані при співвідношенні водонепроникної площі до водопроникної.  

Для систем з мульд і фільтруючих канав застосовуються  за умови 

виконання вище названого критерію. Принципово йдеться про локальну систему, 

але структура мережі, може маті ознаки централізації. У цих системах завжди 

повинен перелбачатися зрегульований перелив з фільтруючих канав, оскільки 

своєчасна фільтрація стоку з цих споруд в ґрунт в окремих випадках не 

гарантується. 

Такі документи чітко регламентують норми та правила щодо регулювання 

ДСВ, що утворюється на водозборі, та дають змогу забудовникам або власникам 

територій власноруч формувати стратегію поводження з поверхневим стоком.  
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Для порівняння в Україні, можна привести [52] який є подібним 

нормативним документом щодо технічних аспектів поводження зі стічними 

водами та поверхневим стоком, але дний документ має у своїй основі лише 

технологічні умови та розрахунки відведення та проектування та зовсім не 

враховує відведення ДСВ за рахунок інфільтраційних методів і градації територій 

від якісного складу дощового стоку.  

 

Висновки до розділу 1. 

1. Аналіз літературних джерел дав розуміння, що ДСВ, за якісними 

показниками забруднення, є забрудненою стічною водою (особливо з територій 

промислових підприємств. Головними забруднювачами є – завислі речовини, 

органічна складова (за ХСК), нафтопродукти, та загальний вміст солей 

(мінералізація). 

2. Європейський досвід віддає перевагу використанню природних 

технологій очищення ДСВ та принципам раціонального екологічного 

законодавства. 

3. Утримування та локалізація ДСВ на водозборі, за рахунок резервуарів 

утримувачів – є однією з практик поводження та регулювання ДСВ у багатьох 

країнах світу. Використання «Найкращої доступної технології», що було 

запропоновано в Німеччині, та принципів раціонального екологічного 

законодавства є одним із головних напрямків розвитку систем поводження та 

очищення ДСВ.  

4. Проаналізовано інфільтраційні методи локалізації та очищення 

поверхневого стоку на урбанізованих територіях (мульди, біотраншеі) та 

встановлено критерії використання даних видів очищення та локалізації ДСВ на 

територіях водозбору. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД НА 

УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

2.1 Метод оцінки надходження забруднюючих речовин з ДСВ з 

урбанізованих територій 

 

Формування стоку з території водозбору складається з багатьох факторів 

[53]. Одним з чинників, що становить важливу складову при формуванні 

дощового стоку та його надходження до водних об’єктів (або пересічну 

місцевість), є інфільтрація ДСВ крізь поверхню ґрунтів, а головною 

характеристикою швидкості інфільтрації є коефіцієнт фільтрації.   

Коефіцієнт фільтрації ґрунтів або коефіцієнт фільтрації гірських порід [54] 

представляє собою ступінь водопроникності гірських порід, що в свою чергу 

залежить від розмірів міжпорових проміжків в зернистих породах і 

ширини тріщин  у скельних гірських породах [55]; його значення дорівнює 

швидкості ламінарної фільтрації рідини крізь гірську породу за умови 

коли напірний градієнт дорівнює одиниці. Коефіцієнт фільтрації визначається за 

формулою Дарсі [54]: 

                                                        K=Q/Fi,                                                            (2.1) 

де, 

Q - кількість води, що протікає через шар ґрунту в одиницю часу, 

F - площа поперечного перетину, i - напірний градієнт (i = 1) [6]. 

Звичайно, кожна гірська порода має свій коефіцієнт фільтрації і тим самим 

характеризує певну територію та геологічний склад. В якості прикладу можна 

навести коефіцієнти фільтрації різних гірських порід, що є найбільш 

розповсюджені на території України (табл.2.1) [57]. Дані коефіцієнти фільтрації 

були застосовані при розробці коефіцієнтів стоку, як одного з елементів 

розрахункових формул об’ємів ДСВ, що буде розглянуто в наступних розділах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
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Таблиця 2.1. - Значення коефіцієнті фільтрації гірських порід 

Найменування гірських порід Коефіцієнт фільтрації К, м/доб. 

Глини 0,001-0,0001 

Суглинки 0,01-0,1 

Супіски 0,1-0,5 

Пісок глинястий 0,5-1,0 

Пісок дрібно зернистий 1-5 

Пісок середньозернистий 5-15 

Пісок крупнозернистий 15-50 

Пісок з галькою 50-100 

Галечник 100-200 

 

В нашому випадку буде розглянуто коефіцієнти фільтрації ґрунтів на 

прикладі міста Харкова та Харківської області, обраної нами як територію 

дослідження, але результати даної роботи можуть бути використані на територіях 

різних типів і ландшафтів. 

В межах Харківської області нараховується понад 150 різновидів ґрунтів 

[57]. Причиною такої різноманітності, є насамперед приналежність території 

Харківській області до двох зон - лісостепової та степової. Головними типами 

ґрунтів є - чорноземи типові (39,4%), чорноземи звичайні глибокі 

(34,6%),чорноземи звичайні (11,7%) та чорноземи опідзолені (6,4%) [57]. 

Схематично розташування цих ґрунтів представлено на  рис.2.1. 

Потужність ґрунтового покриву становить здебільше 110 - 120 см. Зверху до 

глибини 40-50 см розташовується гумусовий горизонт з кількістю гумусу до 8% 

[58]. 

Що стосується міста Харкова то, як видно з наведеної схеми, головний 

відсоток площ займають ґрунти трьох типів, а саме: 

- сірі опідзолені ґрунти; 
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- лучні та чорноземно-лучні глибоко-солонцюваті ґрунти; 

- чорноземи глибокі середньо-гумусні або чорноземи звичайні глибокі. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема розподілу ґрунтів Харківської області 

Найбільш пожирені ґрунти Харківської області наведені в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2. - Ґрунти Харківської області 

№ Назва ґрунту 

1 Дерново-прихованопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти  

2  Дерново-слабо- і -середньопідзолисті піщані та глинисто-піщані  

3  Сірі опідзолені ґрунти 

4  Темно-сірі опідзолені ґрунти 

5  Чорноземи опідзолені 

6  Чорноземи реградовані 

7  Чорноземи глибокі малогумусні вилуговані 
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Закінчення табл.2.2. 

8  Чорноземи глибокі середньогумусні 

9  Чорноземи глибокі середньогумусні карбонатні 

10  Чорноземи глибокі середньогумусні вилуговані 

11 Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі 

12  Чорноземи звичайні середньогумусні 

13  Чорноземи звичайні малогумусні 

14  Чорноземи на щільних глинах 

15  Чорноземи солонцюваті на щільних глинах 

16  Чорноземні глинисто-піщані та супіщані ґрунти 

17  Чорноземи глибокі залишково-солонцюваті 

18  Чорноземи звичайні залишково-солонцюваті 

19  Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті ґрунти 

20  Лучні та чорноземно-лучні поверхнево-солонцоваті ґрунти 

21  Лучні та чорноземно-лучні глибоко-солонцюваті ґрунти 

22  Болотні солонцюваті ґрунти 

23  Дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти 

24  Дернові супіщані та суглинкові ґрунти 

25  Піски слабозадерновані, слабогумусні і негумусні 

26  Дернові карбонатні ґрунти переважно на елювії щільних карбонатних 

порід 

27  Дернові опідзолені ґрунти та оглеєні їх види 

 

Коефіцієнти фільтрації даних трьох типів ґрунтів наведені у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3. - Значення коефіцієнтів ґрунтів м. Харкова. 

Тип ґрунту К, м/доб. 

Сірі опідзолені 0,43 

Лучні та чорноземно-лучні глибоко-солонцюваті ґрунти 0,45 

Чорноземи глибокі середньо-гумусні або чорноземи звичайні 

глибокі 
0,19 
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Також, однією з характеристик ґрунтів, що впливає на здатність фільтрації, 

є пористість, або активна (динамічна) пористість гірських порід [58].  

Під пористістю гірської породи розуміють наявність пустот, які не 

заповнені твердою речовиною (вимірюється в долях одиниці або у відсотках) [55]. 

Значення пористості залежить від мінерального складу, структури, форми і 

розміру зерен, ступеню їх сортування та зцементованості, геологічного віку тощо. 

Як приклад можна навести значення коефіцієнта пористості для деяких типів 

гірських порід: 

- піски 20-35%; 

- пісчаники 5-30%; 

- глини 20-50%; 

- магматичні породи 0,5-10%. 

В Харківської області, найбільш водопроникними, є реградовані чорноземи 

(К = 1,15 м/доб.) та опідзолені ґрунти (К = 0,43 м/доб.), але вони становлять лише 

– 6,4% від всієї площі території. Далі йдуть чорноземи звичайні (К = 0,26 м/доб) – 

11,7%, чорноземи звичайні глибокі (К = 0,26 м/доб) – 34,6% та чорноземи типові 

(К = 0,26 м/доб) – 39,4%.  

Об’єм дощового стоку (Wд), що формується на водозбірній території 

визначається за формулою 2.2 [59]. Дана формула була розроблена на базі 

багаторічних досліджень та матеріалів інституту НДУ «УКРНДІЕП» [60, 61, 62], 

та включена в розроблений національний стандарт [5]:  

 

 Wд = 10*hд*Yд*F                  (2.2) 

де: 

Wд,  – об’єм дощових стічних вод, м3; 

hд ,  - висота шару дощу за відповідний період, мм; 

Yд, – коефіцієнт стоку ДСВ; 

F – площа водозбірної території, га. 
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Коефіцієнти стоку ДСВ є емпіричними і визначались за результатами 

багаторічних натурних досліджень [60, 61, 62],  . Значення коефіцієнтів стоку 

наведені у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4. - Коефіцієнти стоку ДСВ 

Поверхня Коефіцієнт стоку 

Покрівлі та асфальтобетонні 

покриття 
0,85 

Бруківки 0,6 

Булижні бруківки 0,45 

Щебеневий покрив необроблений 

в’яжучими матеріалами  
0,4 

Квартали міст без дорожнього 

покриву, невеликі сквери, бульвари 
0,2-0,3 

Газони 0,1 

Квартали з сучасною забудовою 0,4-0,5 

Середні міста 0,4-0,5 

Невеликі міста та селища 0,3-0,4 

 

Але ці коефіцієнти та розрахункові формули були розроблені тільки для 

урбанізованих територій та зовсім не враховують пересічну місцевість, 

сільськогосподарські угіддя, а також такі важливі чинники як ухил поверхні при 

оцінюванні надходження ДСВ у водні об’єкти або пересічну місцевість.  

В даній роботі пропонується метод оцінки надходження ДСВ з 

урбанізованих територій при відведенні їх на суміжну, не урбанізовану місцевість 

(водні об’єкти, пересічну місцевість, тощо). 

Запропоновано коефіцієнт інфільтрації Кі (м) для ділянок суміжних з 

урбанізованими територіями формула 2.3. 

     Кі = (tд · Кф)/24,             (2.3) 

де: 

tд – тривалість випадіння дощу, год. 
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Кф - коефіцієнт фільтрації гірських порід, м/доб. 

Як видно з формули 2.3, даний коефіцієнт включає в себе наведений нами 

вище коефіцієнт фільтрації гірських порід та тривалість випадіння атмосферних 

опадів.  

Знаючи тривалість випадіння дощу, даний коефіцієнт можна розрахувати 

для будь-яких гірських порід.  

Але використання цього коефіцієнту є прийнятним в разі відсутнього або 

незначного ухилу поверхні, не більше 5 тисячних %, [63] оскільки при ухилу 

поверхні понад 5 тисячних %, значення цього коефіцієнту будуть вже не 

достатньо достовірними.  

Значення показника добігання стоку в хвилинах на кожні 100 м, при різних 

значеннях ухилу поверхні території, наведені у табл.2.5. 

Таблиця 2.5. - Показник добігання стоку 

Тип поверхні 

Рельєф водозбірного басейна 

рівнина 
слабо-

покатий 
горбистий гористий гірський 

Середній ухил в тисячних % 

5* 20 50 100 300 

Болотно-низька 30 15 8 - - 

Лесова 15 10 6 3 2 

Лучна та степова 10 6 3 2 1 

Слабояружна 6 3 2 1 0,7 

Сильнояружна - - 1,5 1 0,5 

Скельна - - - 0,8 0,4 

 

* - час добігання на кожні 100 м (tc) 

Дані значення ухилу поверхні були розроблені для розрахунку об’ємів стоку 

для поверхонь водозборів, що прилягають до територій промислових підприємств 
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ще в СРСР, та були застосовані в «Инструкция по расчету стоков с малых 

бассейнов» [64]. 

Використання даного показника дозволило створити формулу для 

визначення об’єму стоку, що інфільтрується крізь поверхню ґрунту на 

неурбанізованих територіях.  

 Wi = (tc · Ki · Fc)/tд  (м
3);              (2.4) 

де:  

Wi – об’єм стоку, що інфільтрується до ґрунту, м3; 

tc – час добігання ДСВ на кожні 100 м, хв; 

Ki – коефіцієнт інфільтрації ґрунту, м/год; 

Fc – площа території, м2; 

tд  - тривалість випадіння дощу, хв. 

В якості прикладу, наведено розрахунок об’єму стоку, що відводиться з 

території Харківського Авіаційного заводу на суміжну територію (на вул. 

Пушкінська).  

При обстеженні даної території було виявлено, що на підприємстві існують 

чотири головні випуски ДСВ, два з яких (1й і 2й) відводять ДСВ  до 

каналізаційного колектору на вулицю Сумську, та два інших (3й та 4й складські 

приміщення та ставок накопичувач відповідно), які скидають ДСВ на пересічну 

місцевість, в бік вулиці Пушкінської. 

Ставок накопичувач має об’єм  ~ 2200 м3. ДСВ з площі злітно-посадкової 

смуги відводяться системою зливової каналізації саме в пруд накопичувач. 

Прилежні до території смуги службові приміщення оснащені дренажними 

трубами, фільтрат з яких також надходить до ємності накопичувача. За час 

експлуатації ставка-відстоювача, переповнення та аварійні скиди ДСВ у бік вул. 

Пушкінської, відбуваються у весняно-зимовий період під час таяння снігу,  коли 

об’єм талого стоку з туриторії смуги значно перевищує об’єми ставка-

відстоювача. Останній раз чистка ставку була у 2015 році.  

Відбір проб виконували в період 2012-2015 р. Проби ДСВ були відібрали з 

контрольних колодязів № 1-4, глибина колодязів 10 – 30 м. Об’єм кожної проби 5 
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дм3. Поблизу 4го колектора, біля границі підприємства було зроблено зріз ґрунту. 

Після зняття 5 см рослинного шару було виявлено: 

- чорнозем – 15 см; 

- супісь – 10 см; 

- далі глина. 

Випуск ДСВ № 1-2 відводиться у бік вул. Сумскої. ДСВ з цих коллекторів 

переводяться до колектору №3, тому проби були відібрані з 3го колектору. 

Пинципова схем території підприємства з місцями відбору проб, та схемами 

відведення ДСВ з території водозбору наведена на рис.2.2. 

Таким чином, знаючи середню кількість дощів за теплий період року даної 

місцевості і об’єм ДСВ, що інфільтрується на відповідній поверхні (за певний час 

випадіння дощу), можна визначити обсяги забруднень, які будуть виноситися на 

суміжні території або надходити у водні об’єкти, формула 2.5.: 

 

                                          Wiз = Wi·nд                                               (2.5) 

Де, 

nд – кількість дощів за теплий період року; 

Wi – об’єм стічної води, що інфільтрується, м3 

 

Звичайно, цей метод є розрахунковим і потребує достатньої кількості 

статистичних даних та натурних досліджень, однак, як показують сучасні 

дослідження визначення якості ДСВ [65, 66, 67], сам такий підхід є одним з 

напрямків розвитку прогнозування і може бути прийнятний на багатьох 

неурбанізованих територіях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Білгородське шосе) (вул. Сумська) 

Рисунок 2.2 – Принципова схема підприємства ДП «Харківський Авіазавод»

 

1 – Складскі приміщення; 

2 – Ставок-відстоючвач; 

3 - Території злітної смуги; 

4,5 – Виробнічі склади та 

приміщення; 

6 – Лісосмуга; 

7 – Адімістрантивні будівлі; 

8 – Прохідна; 

 - Дощова каналізація; 

     - Контрольні колодязі 
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2.2 Забруднення водних об’єктів дощовими стічними водами 

 

Не зважаючи на те, що забруднення водних об’єктів ДСВ має спорадичний 

характе, яке створює проблеми для досліджені, роботи з цього напрямку 

виконуються, як за кордоном [68, 69] так і вітчизняними вченими [70]. 

Як вже було вказано вище, даний тип забруднень, за своїми якісними 

характеристиками підходить до слабо-забруднених господарсько-побутових вод 

(табл.1.1) тому має значний вплив на водні об’єкти, особливо на об’єкти з 

непроточною водою (ставки, озера) та на невеликі річки.  

Лабораторією міських та виробничих стічних вод  (УКРНДІЕП), були 

проведені роботи щодо оцінки впливу ДСВ на водні об’єкти та навколишнє 

середовище. Як відомо [71], даний тип забруднень при надходженні до водних 

об’єктів дуже важко контролювати, оскільки головна частина забруднення 

припадають на перші 10 - 20 хв. дощу [72].  

 

2.2.1 Забруднення водойми охолоджувача ТЕЦ 5 (с. Подворки, 

Харківський район) 

При виконанні дисертаційної роботи були проведенні дослідження щодо 

впливу ДСВ на водойму охолоджувач ТЕЦ 5, с. Подворки, Харківського району.  

До даної вводойми відбувається скид ДСВ від декількох виробничих 

підприємств, що знаходяться у межах с. Подворки Харківського району. За період 

2014-2016 рр., були обстежені: підриємство з виготовленя гідроізоляціоних 

матеріалів (ТОВ «Акваізол) та підприємство з розливу та виготовлення горілчаної 

продукції (ТОВ «Арго»). Слід зазначити, що дані підприємства крім розгалуженої 

системи дощової каналзації мають підведену міську каналізацію, стічні води з 

якої надходять на Диканівські очисні споруди м. Харкова, що приймають стічні 

води від усього Дергачівського району. 

ТОВ «Акваізол» має водозбірну площу ~ 10 Га та дуже разголужену 

систему автомобільних доріг на території підприємства. На території сформована 

дощова каналізаційна мережа з 7 контрольними клодязями. Відбір проб з 
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контрольних колодязів виконували в присутності головного еколога 

підприємства. Контрольні колодязі мають від 8  до  20 м у глибину.   Відбір проб 

виконували в теплий період року (квітень-жовтень) як з території підприємства 

(контрольні колодязі), так і в місці скиду ДСВ у водойму охолоджувач ТЕЦ 5.   

ТОВ «Арго» займає виробничу територію майже ~ 0,5 Га. Більшість споруд 

на території – складскі приміщення. Виробничий процес відбувається один-два 

раза на тиждень, та залежить головним  від наявності сировини (спирту) та 

ємностей для фасування (тари). Відбір проб виконували з контрольного колодязя, 

що знаходиться за територією підприємства, тому що вся система дощової 

каналізації перекачує ДСВ саме до цього контрольного колодязю. 

Дані підприємства були обрані як об’єкт дослідження, оскільки мають в 

своєму складі сформовану дощову каналізацію  (без локальних систем очищення 

стоку) та відодять весь об’єм  ДСВ у водойму охолоджувач ТЕЦ 5. Принципові 

схеми підприємств наведені на рис.2.3, 2.4. 

 

2.2.2 Забруднення р. Рудка (с. Комунар, Харківський район) 

На прикладі підприємства виробництва тютюнової продукції, що 

знаходиться у с. Комунар, Харківського району, були проведені дослідження 

впливу ДСВ на р. Рудка с. Комунар, Харківсього району. 

Дане підприємство має площу водозбору ~ 31 Га. Територію водозбору 

можна поділити на три не рівні частини: найбільша частина зайната виробничими 

спорудами між якими сформовані асфальтні дороги та розвилки, рух за якими 

дуже строго регулюється. Більша частина території вкрита доглянутим рослиним 

покривом. 

Асфальтове покриття знаходиться в доброму (відремонтованому) стані, 

розливів нафтопродуктів при багаторазовому обстеженні не було виявлено. Всі 

асфальтні покриття щоденно прибираються. ДСВ відводяться до локальної мережі 

дощової каналізації, що виконана як самопливний колектор (без насосного 

перекачування). Витрата ДСВ при надходженні до локальних очисних споруд 

становить ~ 0,7 м3/с. 
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Рисунок 2.3 – Принципова схема підприємства ТОВ «Арго» (с. Подворки, 

Харківський район)
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Рисунок 2.4  – Принципова схема підприємства ТОВ «Акваїзол» (с. Подворки, Харківський район) 

7
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Заповнення відстійника (локальних споруд очищення) проводиться з 

урахуванням збору найзабрудненіших вод в початковий період дощу, а наступні, 

менш забруднені ДСВ, автоматично перемикаються на скидання за територію 

фабрики. 

ДСВ з території підприємства скидаються у балку «Довгий лог».  Балка є 

врехів’ям р. Рудка, що впадає до р. Уди в районі східної ділянки с. Лизогубівка. 

У балку здійснюється скид ДСВ з території офісної будівлі, селища ім. 

Докучаєва, ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» і навколишніх угідь. Схили балки 

задерновані і покриті деревами та чагарниками природного походження. Під час 

інтенсивних атмосферних опадів рівень води в балці піднімається щодо межені 

висотою більше метра. На підставі цих даних можна зробити висновок про 

поповнення водою р. Рудка, куди здійснюється скидання ДСВ з території 

підприємства. 

Принципова схема триторії виробництва ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС 

УКРАЇНА» приведена на рис. 2.5. 

Об’єм всїх відібраних проб з територій обстежених підприємств складав ~ 

5дм3 та виконувався за атестованою методикою [73]. 

Дані підприємства були обрані як території дослідження завдяки тому, що 

мають безпосередній вплив ДСВ на навколишне середовище (водні об’єкти та 

пересічну місцевість). Всі ці підприємства виконують скид ДСВ у водні об’єкти. 

Як зазначлось вище, лище два підприємства мають у своєму складі локальні 

очисні споруди, що представлені резервуарами накопичувачами та відстійниками 

(території ДП «Харківський Авіазавод» та ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»). 

Слід зазначити, що НДУ «УКРНДІЕП» співпрацює з ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС 

УКРАЇНА» по регулюванню та очищенню ДСВ ведуться по теперішній час 

починаючи з 2014 року. 
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Рисунок 2.5 - Принципова схема триторії виробництва ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА  

7
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При регулюванні надходження ДСВ у водні об’єкти доцільно врахувати 

досвід деяких країн заходу, особливо США.  

Згідно законодавства деяких штатів, даний вид забруднення повинен 

перехоплюватись на підході до водних об’єктів [3], для цього використовуються 

багато різних утримувачів (підземних резервуарів) різноманітних конструкцій та 

об’ємів з метою зниження концентрації відповідних забруднювачів, що 

потрапляють до водних об’єктів. Це так звані структурні елементи (що 

проектуються до початку забудови території) [74] очищення ДСВ, які не мають на 

своїй меті зменшувати об’єми ДСВ, а лише зменшувати концентрацій 

забруднюючих компонентів. Однак, при виникненні дощу, коли за короткий час 

на поверхню випадає кількість опадів ймовірністю 1 раз на 100 років, дані 

резервуари не дають бажаного ефекту, і вся вода, що потрапляє до резервуару, 

відразу надходить до водного об’єкту, без відстоювання. Влаштування таких 

«утримувачів» слід передбачати до початку будівництва на певній території [74]. .  

Як приклад впровадження такої споруди можна навести Pottsdammer Platz 

[3] що знаходиться у Німеччині. Цей проект у центрі Берліна є ілюстрацією 

потенціалу можливостей поводження з ДСВ в щільно населених містах. ДСВ, 

після відстоювання та невеликої біофільтрації  використовується як у технічних 

системах цієї споруди, так і для підживлення водойм у межах міста. Для ДСВ, що 

потрапляють у загальносплавну систему каналізації, та для стічних вод міста 

влаштовуються додаткові відстійники для очищення даної суміші, з розрахунку 

30 хв. перебування. Слід зазначити, що на відмінність від України, у більшості 

містах Європи впроваджена загальносплавна каналізаційна мережа, що об’єднує 

стік дощових та господарсько-побутових стічних вод. 

Також слід зазначити про новітній підхід щодо зменщення кількості 

водонепроникних площ на урбанізованих територіях,  що мають непрямий 

негативний вплив на водні об’єкти. Введення таких вимог [44]  практично 



80 

зумовлює перегляд концепції міського водовідведення. На зміну класичному 

принципу швидкого відведення всіх ДСВ за системою трубопроводів у водний 

об’єкт повинен прийти новий підхід. Це перш за все максимально можливе 

наближення міського водного балансу до т.з. «природного водного балансу», що 

мав  місце раніше  в природних умовах до  забудови. У зв'язку з цим потрібна  

мінімізація долі водонепроникних площ, утримання і локальна обробка ДСВ 

безпосередньо в місці утворення, переведення більшої частини стоку в підземну 

складову. 

 

2.3 Класифікація урбанізованих територій за ступенем забруднення 

поверхневого стоку 

 

В рамках виконання дисертаційної роботи та проведених обстежень 

промислових підприємств, була вдосконалена класифікація урбанізованих 

територій за якістю ДСВ, які на них утворюються. 

Головними елементами нової класифікації стали сельбищні та інші 

урбанізовані території, а також рекреаційні зони [75].  

Згідно нової класифікації урбанізовані території були поділені на сім груп: 

I – чисті ділянки території, до яких входять зелені насадження, парки, зони 

відпочинку,  спортмайданчики; 

II – ділянки упорядкованої території, з забудовою одно- та 

багатоповерховими будинками і дорогами місцевого значення, що мають 

організоване водовідведення; 

III – торгівельні центри, ринки, центральні вулиці, площі, ділянки, що 

забудовані громадськими будинками та спорудами; 

IV – магістральні вулиці та дороги загальноміського, районного 

призначення, дороги вантажного руху; 

V – швидкісні автомобільні дороги; 
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VI – території промислових підприємств першої групи, стік з яких ДСВ за 

своїм хімічним складом та умовами формування походить на стік з I - III 

територій; 

VII – території промислових підприємств другої групи або їх окремі 

ділянки, на яких не вдається запобігти накопиченню на поверхні твердого 

покриву речовин техногенного походження з токсичними якостями чи значної 

кількості органічних речовин, які обумовлюють високі значення ХСК і БСК5. 

Шоста і сьома групи відповідають першій та другій категорії рекомендацій 

[14] з подібними сферами виробництва й відповідними показниками, що були 

зазначені вище. 

Склад і кількість забруднюючих речовин у ДСВ з урбанізованих територій 

визначають хімічним аналізом [76]. У разі відсутності таких даних, хімічний 

склад ДСВ з водозборів орієнтовано визначають згідно табл.2.6. Дані наведені у 

табл.2.6 є усередненими значеннями, які були отримані НДУ «УКРНДІЕП»  за 

дисертанта.   

Головними показниками, що характеризують якість ДСВ, з урбанізованих 

територій, як зазначалось вище, є вміст завислих речовин, нафтопродуктів, ХСК, 

БСК5. Вказані показники визначали за атестованими методиками [77 - 80]. 

Загальна кількість розчинених домішок у ДСВ становить в середньому 300 

мг/дм3.  Деякі з них представлені у табл.2.7.  

Найбільш високий вміст домішок спостерігають у ДСВ з проїжджої частини 

міських доріг. Концентрація основних домішок у цій воді (завислі речовини, 

розчинені домішки і нафтопродукти) в десятки разів вище, ніж у змішаній стічній 

воді у зливовому колекторі. 

Згідно з [81] для доріг І категорії вміст завислих речовин частіше всього 

дорівнює у ДСВ - 1300,0 мг/дм3; вміст нафтопродуктів – 24,0 мг/дм3, показник 

ХСК знаходиться в межах 500-2000 мгО/дм3.  

Ці дані потребують уточнення залежно від місцевих умов і характеру стоку 

для окремих видів забруднень.  
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Таблиця 2.6. - Усереднені показники забрудненості ДСВ з I - III груп. 

Група Водозбірна територія 

Показники у дощовій стічній воді 

Завислі 

речовини 
БСК5 ХСК Нафтопродукти 

I 

Чисті ділянки території, 

до яких входять зелені 

насадження, парки, зони 

відпочинку,  

спортмайданчики 

200-300 
20-

25 

100-

200 
Відсутні 

II 

Ділянки упорядкованої 

території, з забудовою 

одно- та 

багатоповерховими 

будинками і дорогами 

місцевого значення, що 

мають організоване 

водовідведення 

400-1000 
30-

50 

150-

300 
5-10 

III 

Торгівельні центри, 

ринки, центральні 

вулиці, площі, ділянки, 

що забудовані 

громадськими 

будинками та спорудами 

1200-

1800 

60 - 

100 

200-

800 
10-15 

Для доріг інших категорій концентрацію наведених вище забруднюючих 

речовин визначають з урахуванням коригуючих коефіцієнтів згідно з [81]. 

Особливістю хімічного складу ДСВ, що відводиться з території автомобільних 

доріг (груп ІV-V), є наявність підвищених концентрацій нафтопродуктів і свинцю.  

Таблиця 2.7. - Вміст розчинених домішок у ДСВ з різноманітних водозборів 

Показники Одиниця вимірювання Середнє значення 

рН 

Сухий залишок 

Летуча частка сухого залишку 

Лужність загальна 

Жорсткість загальна 

Кальцій 

Магній 

Натрій і калій 

Хлориди 

Сульфати 

Кремній 

 

мг/дм3 

% 

мг-екв/дм3 

мг-екв/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

мг/дм3 

7,9-8,2 

240-440 

37-44 

1,8-3,2 

2,5-5,2 

46-87 

2-17 

36 

25-55 

64-120 

28-53 
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У табл.2.8  наведені узагальнені дані хімічного складу ДСВ з проїжджої 

частини автомобільних доріг. ДСВ з території підприємств, що відносяться до VІ 

групи, за своїм складом близькі до ДСВ з житлових територій і автодоріг.Середні 

концентрації основних домішок у ДСВ цих підприємств можуть бути прийняті: 

- за завислими речовинами - 500-2000 мг/дм3 (при цьому більш високі 

значення відносяться до підприємств з інтенсивним рухом автотранспорту 

(нафтохімічна, коскохімічна, лесепереробна, металургійна); 

- за нафтопродуктами - 30-70 мг/дм3 для підприємств з інтенсивним рухом 

автотранспорту і значним споживанням паливно-мастильних матеріалів і 10-30 

мг/дм3 – для інших (крім підприємств нафтової промисловості, де вміст 

нафтопродуктів у ДСВ може досягти 500 мг/дм3); 

Таблиця 2.8. - Усереднені показники забруднення ДСВ з територій ІV-V 

груп 

Номер 

групи 

Характеристика 

водозбірної 

території 

Показники забруднення в дощовій стічній воді 

завислі 

речовини, 

мг/дм3 

БСК5,. 

мгО2/дм3 

ХСК, 

мгО/дм3 

нафто- 

продукти, 

мг/дм3 

ІV 

Магістральні 

вулиці та дороги 

загальноміського, 

районного 

значення, дороги 

вантажного руху. 

1500-2000 50-100 250-450 15-30 

V 

Швидкісні 

автомобільні 

дороги. 

800-1500 40-90 150-300 15-30 

 

- за ХСК і БСК5, 300мгО/дм3 і 100 мгО2/дм3 відповідно; 

- за загальним солевмістом в основному 200-500 мг/дм3, а на підприємствах 

хімічної промисловості (содових та сірчаних) 500-3000 мг/дм3. 

При скиданні у водні об’єкти або каналізаційну мережу ДСВ з території 

виробничих підприємств, необхідно визначати також вміст специфічних речовин, 
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які утворюються внаслідок діяльності підприємства. У табл. 2.9  наведено перелік 

специфічних речовин в ДСВ підприємств, що належать до VІІ групи. 

 Удосконалена класифікація урбанізованих територій дає змогу 

використовувати її як базу для багатьох робіт щодо регулювання та моніторингу 

ДСВ та особливо при проектуванні каналізаційних мереж на урбанізованих 

територіях. 

Таблиця 2.9. - Специфічні домішки в ДСВ підприємств VІІ групи. 

Галузь промисловості Специфічні домішки Концентрація, мг/дм3 

Кольорова металургія 

Мідь 

титан 

свинець 

алюміній 

до 100 

до 3 

до 3 

до 5 

Виробництво 

фосфорних добрив 

азотні сполуки 

фосфор 

фтор 

до 200(за NН4) 

до 100(за P2O5) 

в середньому 10 

Лісохімічне 

виробництво 

ХСК (мгО/дм3) 

БСК5 (мгО2/дм3) 

смоли 

феноли 

терпиніол 

скипидар 

700-1400 

150-400 

до 900 

до 30 

до 3 

до 5 

Коксохімзаводи 

феноли 

роданіди 

аміак 

масла, смоли 

до 3 

до 5 

до 20 

до 200 

М‘ясокомбінати 
БСК5 (мгО2/дм3) 

жири 

до 300 

до 200 

 

2.4 Принципові схеми очищення дощових стічних вод для різних типів 

урбанізованих територій  

  

Під час відведення ДСВ з сельбищних територій і автодоріг (ІІ-V-ої групи 

територій) зазвичай передбачають влаштування споруд механічної очистки.Весь 

річний об’єм ДСВ без розділення подають на очищення з територій підприємств 

VII групи, забруднених специфічними речовинами понад встановлених норм для 

скиду у водний об’єкт, а також у разі надходження до дощової каналізації 
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побутової та виробничої стічної води або рідких технологічних відходів. На 

очистку повинні подаватися перші, найбільш забруднені порції дощу, але не 

менше 70 % річного об’єму стоку, що формується на водозборі від випадання до-

щів, танення снігу. Ці умови виконуються коли очисні споруди розраховуються 

на приймання стоку від малоінтенсивних дощів з періодом    одноразового    

перевищення розрахункової інтенсивності 0,05-0,1 року [63] або при акумуляції і 

наступній очистки стоку, який утворюється від випадання дощів шаром 10-15 мм. 

У разі розташування на водозборі забруднених ділянок територій, 

віднесених до VІІ-ої групи - доцільно їх локалізувати. ДСВ з цих ділянок після 

регулюючих резервуарів чи акумулюючих ємностей відводять на міські очисні 

споруди, або споруди для очищення промислових стічних вод. У виключних 

випадках при можливості застосування спеціального обладнання передбачають 

локальні очисні споруди для ДСВ з цих ділянок. Локалізація забруднених ділянок 

дозволяє значно спростити відведення і очищення стічної води з решти території 

водозбору. 

Особливостями ДСВ є спорадичність утворення [82], різкі коливання витрат 

і концентрацій забруднюючих речовин [83] під час дощу. Тому перед 

спрямуванням на очищення пропонується передбачити розподіл стічної води за 

забрудненістю та регулювати витрату ДСВ. Такий підхід дозволить подавати на 

очищення найбільш забруднену частину стічної води і за рахунок цього зменшити 

розміри очисних споруд.  

Принципові схеми розподілу ДСВ, що пропонуються, перед очисними 

спорудами, наведені на рис.2.6. 

Згідно зі схемою 1 регулювання витрат ДСВ здійснюють за рахунок 

влаштування на колекторі дощової каналізації розподільчої камери з водозливом. 

У цьому випадку на очищення направляють стічну воду від забруднених 

малоінтенсивних дощів і частину води з визначеною витратою від  інтенсивних 

дощів. 
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1 - колектор дощової каналізації; 2 - розподільча камера;  3- трубопровід 

скиду стічних вод у водний об’єкт; 4 - очисні споруди; 5 - трубопровід відведення 

очищених вод у водний об’єкт або у систему виробничого водопостачання; 6 - 

акумулююча ємність; 7 - камера розподілу стоку; 8 - проточна регулююча ємність 

Рисунок 2.6 - Принципові схеми розподілу дощових стічних вод перед 

очисними спорудами. 

Другий варіант розподілу (схема 2) полягає в акумулюванні і наступному 

відведенні на очищення розрахункового об'єму ДСВ, що надходить від початку 

стоку до заповнення акумулюючої ємності.  При такому розподілі на очистку 

надходить найбільш концентрована частина стоку від усіх опадів, а найменш 

забруднена частина стоку від значних за шаром дощів скидається до водного 

об'єкту. 

У схемі 3, крім розподільчої камери для регулювання стоку від інтенсивних 

злив, застосовується додатково ще регулююча проточна ємність. 

У разі роздільної системи каналізації вибір схеми відведення і очищення 

стічної води здійснюють згідно з оцінкою технічної можливості та економічної 

доцільності виконання таких заходів: 
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  - подавання ДСВ  на очисні споруди міст, промвузлів, підприємства для 

очищення разом з іншими категоріями стічних вод;  

- локалізації окремих ділянок територій, що зазнають інтенсивного 

забруднення, з відведенням ДСВ з них в мережу побутової каналізації, або після 

попередньої локальної очистки - в дощову; 

- влаштування локальних або централізованих очисних споруд; 

- часткового або повного використання очищеної ДСВ для потреб 

комунального господарства чи передачі іншим користувачам. 

 

2.4.1 Сельбищні території (І-ІІІ групи) 

Для очищення ДСВ з ділянок сельбищних територій, які мають самостійний 

випуск у водний об’єкт, рекомендуються технологічні схеми 1-4 рис.2.7 з 

використанням різних типів відстійних споруд (проточні відстійники з 

тонкошаровими елементами,  акумулюючі ємності з контактним та контактно-

проточним режимом відстоювання, ставки з вищою водною рослинністю). 

Застосування схеми очищення залежить в кожному конкретному випадку від 

наявності вільних площ для розміщення очисних споруд; розмірів площі, що 

розглядається; витрати ДСВ, яка з неї відводиться. 

Якщо розміри водозбірних територій складають до 10 га, або 

спостерігається дефіцит вільних площ для розміщення очисних споруд, можна 

застосовувати схему 1 рис.2.7 з використанням проточного відстійника з 

тонкошаровими елементами. 

Відведення ДСВ для очищення з розподільчої камери 1, відстоювання її в 

тонкому шарі дозволяє здійснити процес видалення механічних домішок 

(завислих речовин і нафтопродуктів) значно інтенсивнішим. За тією ж схемою 

можуть бути реконструйовані збудовані раніше горизонтальні відстійники, що 

працюють з низьким ефектом відстоювання. 

При площах території до 30 га застосовують технологічну схему 2 рис.2.7 з 

використанням акумулюючої ємності. 



88 

При значних розмірах водозбірної території, площею понад 30 га, 

рекомендовано технологічну схему 3 рис.2.7 з використанням ставків-

відстійників.               

При епізодичному характері утворення і надходженні на очищення ДСВ, 

ставок-відстійник працює в контактно-проточному режимі. Більша частина 

стічної води відстоюється в цій споруді в контактних умовах протягом 

«бездощового періоду», а потім витісняється стічною водою від наступного дощу. 

У проточному режимі ставок-відстійник працює тільки у разі тривалих і 

інтенсивних опадів. 

Ставки-відстійники повинні  бути секційними, що дозволяє періодично їх 

чистити без відключення від каналізаційної мережі. Дотримання режиму 

витіснення освітленої води із ставка при надходженні вод на очистку 

здійснюється шляхом коридорного проходження води,  або влаштуванням 

додаткової секції, як показано на схемі 3 рис.2.7. 
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Рисунок 2.7 - Принципові схеми очищення дощових стічних вод 

 1- розподільча камера; 2 - грати; 3 - змішувачі; 4 - акумулююча ємність; 5 - 

проточний відстійник з тонкошаровими елементами; 6 - ставок-відстійник, а) 

приймальна секція, б) секції додаткового відстоювання; 7 - накопичувач; 8 - 

фільтруючий накопичувач; 9 - споруди напірної флотації; 10 - споруди 

електрокоагуляції; 11 - фільтри доочищення; 12 - біологічний ставок з вищою 

водною рослинністю; 13 - резервуар очищеної води; 14 - блок підготовки 

реагентів; с.в – скид у водний об'єкт; в.в. – використання у системі виробничого 

водопостачання підприємств. 

Якщо площа каналізованої території  перевищує 100 га  і є можливість 

послідовного розміщення 2-3х ставків-відстійників, останній з них може бути 

використаний як біологічний з природною аерацією. Для інтенсифікації 

біологічної очистки ставок може засаджуватись вищою водною рослинністю, 

характерною для даної місцевості: очеретом озерним,  рогозом тощо. 

Для очищення ДСВ з ділянок сельбищних територій III групи  

рекомендовано використання технологічних схем 1-5 рис. 2.7. 

При відведенні ДСВ з центральних вулиць, торгівельних центрів, ринків, 

привокзальних площ, перш за все, розглядають можливість передавання значної 
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частини цих вод напівроздільною мережею на міські очисні споруди побутової 

каналізації. Якщо таке неможливо, рекомендується застосування схеми 5 рис. 2.7. 

Враховуючи підвищений вміст в ДСВ нафтопродуктів, схема 5 рис. 2.7. включає 

блок фільтрів доочищення, завантажених відходами синтетичних нетканих 

матеріалів,  пінополіуретаном тощо. 

 

2.4.2 Автомобільні дороги 

Водовідведення з автомобільних доріг здійснюється згідно з вимогами 

нормативних документів [84]. 

Для зменшення накопичення забруднюючих речовин на поверхні доріг та їх 

концентрацій у ДСВ, необхідно передбачати поряд з механізованим прибиранням, 

інтенсивне миття дорожнього покриття  з подальшою очисткою мийних вод. Це 

дозволить значно спростити і одночасно підвищити ефективність очищення ДСВ. 

На рис. 2.7.наведена схема 6, яка рекомендується до застосування при 

очищенні автомобільних ДСВ. До складу споруд входять горизонтальний 

відстійник з тонкошаровими елементами  і зблокований з ним фільтруючий 

накопичувач, призначений для глибокого доочищення висококонцентрованої 

ДСВ. Ця вода послідовно відстоюється у проточному та контактному режимі, а 

потім фільтрується крізь піщано-гравійне завантаження з подальшим відведенням 

у водний об'єкт. 

Якщо миття дорожнього покриття здійснюють регулярно, концентрації 

забруднюючих речовин в ДСВ значно зменшуються. Внаслідок цього очищення 

ДСВ може здійснюватись тільки у горизонтальних відстійниках, обладнаних 

тонкошаровими елементами. 

 Схема 6 рис. 2.7. може бути застосована на старих дорогах з незадовільним 

станом покриття. На таких дорогах ефективність застосування сухого 

механізованого вакуумного прибирання дуже низька. Необхідною умовою при 

цьому є наявність поряд водного об'єкту для забору води. Враховуючи специфіку 

водовідведення та складу ДСВ  із швидкісних автомобільних доріг їх очищення 

рекомендовано здійснювати згідно зі схемою 7 рис.2.7. на фільтраційних 
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майданчиках з відведенням очищеної стічної води у водний об'єкт дренажною 

системою. 

 

2.4.3 Промислові підприємства 

Вибір схеми відведення і очищення  ДСВ  з території промислових 

підприємств рекомендується здійснювати з урахуванням можливості реалізації 

наступних заходів: 

- локалізації окремих ділянок виробничих територій, на поверхню яких 

можливе надходження специфічних забруднень, з подальшим відведенням ДСВ з 

них в промислову каналізацію або, після попереднього очищення в дощову; 

- часткового або повного використання ДСВ в системах промислового 

водопостачання підприємства і направлення ДСВ на очисні споруди 

підприємства, промислового вузла чи міста для очищення разом зі стічною водою 

інших категорій; 

- самостійного очищення ДСВ на локальних очисних спорудах. 

Самостійне відведення ДСВ з території промислових підприємств у водні 

об'єкти дозволяється в тих випадках, коли їх використання для промислового 

водопостачання підприємства технічно неможливо або економічно недоцільно. 

Технологічна схема очищення обирається у кожному конкретному випадку 

в залежності від якісного складу та кількісних показників стічної води, що 

відводиться дощовою каналізаційною мережею, потрібного ступеню очистки і 

режиму подачі очищеної ДСВ в систему промислового водопостачання 

підприємства, наявності вільних площ для розміщення очисних споруд. 

У випадку коли підприємство має самостійний випуск ДСВ у водний об'єкт, 

рекомендовано використовувати очисні  споруди за схемами 8, 9, 10, 11 рис.2.7. 

За таких схем очищення відстоювання стічної води здійснюється в акумулюючих 

ємностях. Вони розраховуються на акумулювання стічних вод, що утворюються 

від дощів шаром 10-15 мм. Використання акумулюючих ємностей (із часом 

перебування в них ДСВ протягом 1-2 доби) дозволяє видалити із стічної води 

значну частину основних забруднюючих речовин (за звичай завислі речовини та 
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нафтопродукти) та знизити показники БСК5 і ХСК, а потім направити освітлену 

ДСВ на доочищення. В більшості випадків очищення здійснюють на фільтрах з 

різними фільтруючими насадками. 

При підвищеному вмісті нафтопродуктів в освітленій ДСВ рекомендовано 

використовувати споруди напірної флотації - схема 9 рис.2.7.Флотацію проводять, 

зазвичай, з рециркуляцією ДСВ і реагентним обробленням. 

В окремих випадках для доочищення ДСВ рекомендовано 

використовуювати метод електрокоагуляції - схема 10 рис.2.7. 

 ДСВ з територій промислових підприємств з водоємким виробництвом і 

оборотним водопостачанням (наприклад, заводи чорної металургії) та у разі 

наявності вільних територій для розміщення очисних споруд, може очищатися на 

території підприємств - схема 11 рис.2.7. ДСВ, в такому випадку, надходить до 

накопичувача, який розраховують на їх приймання протягом визначеного періоду 

(теплого періоду року). Потрібні об'єми освітленої води спрямовують на 

проммайданчик для використання потреб технічного водопостачання. Надлишок 

освітленої води скидають у водний об'єкт, попередньо очищаючи в біологічних 

ставках з вищою водною рослинністю - схема 12 рис.2.7. У разі неможливості 

скиду з території підприємства у водний об’єкт, необхідно керуватися нормами 

законодавства України [52, 1].  

Після очищення на очисних спорудах ДСВ рекомендовано  

використовувати для технічних потреб підприємства. 

Підвищення ефективності освітлення ДСВ  у проточних відстійних 

спорудах досягають попереднім обробленням коагулянтами, флокулянтами, а 

також додатковим встановленням в них тонкошарових елементів і фільтрів 

доочищення - схема 12 рис.2.7. 

Відстійні споруди, що рекомендовано використовувати згідно із схемами 1-

12 обладнують пристроями для затримання і відведення спливаючих 

нафтопродуктів й осаду, який випадає. 
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2.5  Прогнозний метод оцінки накопичення забруднюючих речовин на 

території промислових підприємств  

 

В результаті виконання дисертаційної роботи було розроблено метод 

прогнозування забрудненості ДСВ на підставі аналізу проб пилу з лоткової смуги 

автодоріг з території водозбору [85]. 

За даними досліджень [34] на цій поверхні в суху погоду накопичується до 

90 % домішок, які виносяться зі стоком. Ці дані можуть бути використані для 

розрахунку вмісту завислих та інших забруднюючих речовин у стічній  воді. Для 

розрахунків використовують величину питомого накопичення твердих часток – 

Fтч, г/м2 біля бордюрів або дорожніх водостічних лотків. Для сельбищних 

територій ІІ-V-ої груп потрібно контролювати накопичення на поверхні доріг 

тільки твердих частинок.  

На підприємствах VІ-ої групи перелік речовин залежить від особливостей 

технології виробництва, хімічного складу сировини, твердих та рідких відходів, 

викидів в атмосферу. В табл.2.10 наведено перелік специфічних речовин, які 

можуть накопичуватися на проммайданчиках підприємств VІІ-ої групи. Відносно 

кожного підприємства в залежності від конкретного складу виробництва за 

відповідним обґрунтуванням цей перелік може бути скорочено, або розширено. 

Таблиця 2.10. - Перелік окремих специфічних речовин, хімічних груп 

речовин та продуктів виробництва, що можуть накопичуватися на 

проммайданчиках VІІ-ої групи підприємств 

Перелік речовин Галузі* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залізо +          

Мідь +          

Цинк +          

Олово +          

Свинець +          

Нікель +          
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Закінчення табл.2.10. 

Кадмій +          

Кобальт +          

Миш’як +          

Феноли  + + +  + + +   

Аміак  + +        

Продукти синтезу   +    +    

Смоли, масла  + +   + +    

Терпініол    + +      

Скипидар    + +      

Хлорорганічні сполуки   +  +      

Меркаптани     +      

СПАР   +   + +    

Формальдегід    +    +   

Ціаніди  +         

Роданіди  +         

Фосфати          + 

Хром         +  

 

Примітка. 1 - кольорова металургія; 2 - коксохімія; 3 - хімічна 

промисловість; 4 - лісохімічна; 5 - целюлозно-паперова; 6 - нафтопереробна; 7 - 

нафтохімічна; 8 - деревопереробна;  9 - м'ясо- шкіропереробна; 10- виробництво 

фосфорних добрив  

Відбір проб пилу виконують не раніше ніж через три дні після останнього 

дощу, за допомогою скребка і м'якої щітки з майданчиків розміром 0,5 × 1,0 м. 

Однією зі своїх сторін ділянка повинна прилягати до бордюрів і розміщуватися 

перпендикулярно до дороги. Ділянки відбору проб пилу рекомендується 

влаштовувати на відстані 10-15 м від дощоприймачів, одна навпроти іншої по 

обидва боки дороги. Кількість таких ділянок, на водозбірної території, не повинно 

бути менш ніж кількість дощоприймачів, крім того вони повинні охоплювати 
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різні за своїм призначенням водозбірні території. Як показали натурні 

дослідження [85], відбирати необхідно максимальну кількість пилу, що є 

присутнім на обраному ділянці, що в свою чергу веде до більш точних результатів 

дослідження. Відібрані проби пилу змішують, зважують і висушують у 

лабораторних сушильних шафах при температурі 105º С до. Після чого, на 

лабораторних грохотах виділяють фракцію ≤ 100 мкм. Визначення концентрацій 

забруднюючих речовин, в підготовлених пробах, виконують в водній витяжці та у 

витяжці з чотирьоххлористому вуглеці відповідно з атестованими методиками.  

Виконання гідрохімічних аналізів виконувалось з водної витяжки після 

фільтрування крізь багашаровий бумажний фільтр з застосуванням  вакуум 

фільтру (розрядженя досягалось за рахунок водострумного лабораторного насосу 

під’єднонгого до локального водопроводу). 

Визначення вмісту концентрації нафтопродуків виконується з 

використанням інфро-червоного методу спектроскопїї на аппараті АН-2. Витяжка 

пілся чотирьоххлористого вуглеця висушюється крізь шар окису алюмінію на 

протязі 4 годин. 

В прогнозних розрахунках використано рівняння балансу 

тонкодиспергованих твердих часток величиною до 100 мк. Встановлено, що  саме 

ці частки змиваються стоком дощових вод в першу чергу. На них припадає 

приблизно 90% органічних домішок, які знаходяться в ДСВ. 

В розрахунках приймався дощ шаром 12 мм. Експериментально 

встановлено, що у випадку такого дощу з поверхні доріг змивається приблизно 80 

% накопичених за період сухої погоди твердих часток [86].  

Розрахунок Fтч, ведеться згідно з розробленою формулою (6): 

                                 

                                              Fтч = (
Мс∗Кс

𝒏д
)/d,                                       (6) 

де,  

Мс– маса відібраної проби, кг; 

Кс – питомий вміст часток ≤ 0,01 мм; 
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nд – кількість ділянок відбору; 

d – кількість днів після останнього дощу 

 У випадку виробничих підприємств, з активною системою автодоріг 

додається показник довжини L (м): 

                                                 

c c

Д

ТЧЗ

M K
2

n
F = L

d

 
 

  
 
 
 

                                              (7) 

Для визначення середньої маси специфічних компонентів (метали, 

нафтопродукти та ін.) (Fср, кг), за один день, була розроблена формула (8): 

                                                    ТЧ CPi
СР

F T
F = 

100



                  
                                   (8) 

де,Тсрi– процентний вміст i-го специфічного компоненту в частках розміром ≤ 

0,01мм, % 

Прогнозні концентрації забруднюючих речовин у ДСВ Сcp (кг/м3), за період 

одного дощу, розраховуються згідно формули (9): 

                                                          Ccp =
Fcp

Wд
                                                           (9)                     

Подані вище залежності не можуть використовуватися для прогнозної 

оцінки за наявністю на водозборі еродованих ділянок відкритого ґрунта, значних  

пошкоджень дорожнього покриття, ущільненого накопичення в водовідвідних 

дорожніх лотках ґрунту. Потрібно в першу чергу ліквідувати згадані недоліки. 

У разі великої площі  (понад 50 га),  складному  рельєфі,  розгалуженій 

водовідвідній мережі та значних викидах в атмосферу на підприємствах 

шкідливих домішок з токсичними властивостями, відсутності на забудованій 

території доріг (наприклад, велике підприємство під одним дахом) прогнозні 

розрахунки здійснюють на основі спеціальних досліджень. Можна також 

застосовувати математичне моделювання процесу накопичення на поверхні 

водозбору та винесення твердих часток зі стічною водою [86]. 

В окремих випадках встановлюють склад стічної води через її 

безпосередній відбір під час дощу з подальшим хімічним аналізом  відповідно до 

нормативних документів [87].  
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2.6 Удосконалення методу очищення дощових стічних вод на 

поглиблених ділянках рельєфу (мульдах) 

 

Використання штучних (або наближених до природних) систем 

регулювання та очищення ДСВ є дуже поширеним явищем в багатьох країнах 

світу. Як зазначалось в попередніх розділах, мульди (або біотраншеї) - поглиблені 

ділянки рельєфу з поверхневим рослинним шаром знайшли своє використання на 

багатьох урбанізованих територіях.  

Всі ці засоби почали застосовувати в міських та приміських районах за їх 

швидкість в будуванні і простоту. Не дивлячись на переваги цих методів, існує 

обмеження в їх використанні, пов’язані з гідрологічними характеристиками 

місцевості, якості ґрунтів, наявності зелених насаджень, тощо [41].  

За період виконання дисертаційної роботи, були проведені 

експериментальні роботи щодо очищення ДСВ на фільтраційних спорудах 

(мульдах) з використанням різних фільтруючих насадок.  

 

2.6.1 Обґрунтування вибору фільтруючих насадок 

Вибір фільтруючих насадок був зроблений на основі аналізу літературних 

джерел [87 - 90] та експерементальних досліджень, проведених при виконанні 

дисертаційної роботи [91 - 93].  

Деревинна тирса (10-0,2 мм) була використана завдяки своєї економічної 

доступності. Водночас є побічним продуктом, твердим відходом одного з 

Харківських лісопереробних підприємств і до теперішнього часу вивозиться на 

полігони ТПВ. Дана фільтруюча насадка має добрі адсорбційні властивості та 

дуже легко піддається заміні і деструкції. 

Базальтова крихта (фракція 2-0,5 мм) є відвалом при  виробництві більш 

крупної фракції на одному з кар’єрів Західної України, та також є побічним 

відходом, що постійно складується на території підприємства.  
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Гранули пінополіуретану (розміром 1-3 см) зарекомендували себе як дуже 

стійкі до  погодних умов, та своїми адсорбційними властивостями , крім того 

даний вид матеріалу дуже легко піддається регенерації. 

Вапняк (фракція 2-3 см) був використані як матеріал, який має добрі 

сорбційні властивості щодо органічних домішок [88] , та є технічно та економічно 

доступним для використання в якості фільтруючої насадки. 

 

2.6.2 Головні умови проведення експерименту 

Даний експеримент провадився в однакових умовах для кожної фільтруючої 

насадки за температури оточуючого середовища 22 - 25°С.  

ДСВ, що була використана при виконанні процесу моделювання, була 

відібрана з випуску колектору ДСВ підприємства ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС 

УКРАЇНА». Відбір зразків проводився влітку 2016 р. за період одного дощу. 

Об’єм проби ( ~ 40 дм3) був відібраний після 10-20 хвилин випадіння дощу у точці 

скиду ДСВ з колектору у річку Рудка рис.2.8., що протікає крізь балку Довгий 

Лог. 

 

 

Рисунок 2.8 – Місце скиду/відбору ДСВ з території ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС 

УКРАЇНА». 

Місце скиду і 

відбору дощової 

стічної води 

 

ПАО «Філіп-Морріс 

Україна» 
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Показники забруднень ДСВ є дуже показовими для даного типу 

підприємств. І як показали дослідження не мають значних коливань. 

 

2.6.3 Матеріали та методи проведення експерименту 

Як експериментальна фільтруюча модельна споруда, були використані 

плексигласові короби з шириною сторін 12 см та довжиною 55 см, які звужуються 

до низу. Представлена модельна споруда завантажувалась фільтруючим 

матеріалом, та включала в себе крім піску та верхнього шару ґрунту, фільтруючі 

насадки, що призводять до підвищення адсорбції органічної речовини, і як 

результат формують більш якісне очищення ДСВ. Експериментальна установка 

моделювання процесів очищення поверхневого стоку наведена на рис.2.10. Дані 

установки були зібрані та випробувані в лабораторії міських та виробничих 

стічних вод УКРНДІЕП у 2016-2017 роках. 

 

 

Рисунок 2.10 – Експериментальна установка щодо очищення ДСВ 
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Перед проведенням експерементів, завантажені колони, повністю були 

промиті ~ 5 дм3 дистильованої води. Даний процес є рекомендований для 

видалення можливих забруднюючих компоненів з поверхні та середини пористих 

метріалів 

Подача забрудненої ДСВ здійснювалася за допомогою бака усереднювача, 

об’ємом 80 дм3, крізь регулюючий вентиль без допоміжних розпилювачів. 

Усереднення ДСВ виконувалося механічним змішувачем. Після проходження 

споруди, очищена ДСВ збиралась за допомогою вивідних регулюючих вентилів у 

склянки для виконання подальших хімічних аналізів. Виконання хімічних аналізів 

за відібраними показниками (ХСК, мінералізація, завислі речовини та 

нафтопродукти) здійснювалось згідно з атестованими методиками [77 - 80, 94 - 

99]. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Удосконалено метод оцінки потрапляння забруднюючих речовин на 

території, суміжні з урбанізованими, шляхом використанням коефіцієнту 

інфільтрації ґрунтів (Кі) та формули розрахунку об’єму ДСВ; 

2. Обстежено території Харківського Авіазаводу, ТОВ «Арго», ТОВ 

«Акваізол» та ПрАТ «ФІЛІП МОРРІС Україна» та виконано відбір проб ДСВ за 

період виконання дисертаційної роботи (2014-2018 р). Виявлено головні місця 

відбору та скиду ДСВ у водні об’єкти та на пересічну місцевість. 

3. Вдосконалено класифікацію урбанізованих територій за ступенем 

забрудненості ДСВ та запропоновані принципові схеми очищення дощових ДСВ 

для кожної групи (сельбищних територій, автодоріг, і територій промислових 

підприємств); 

4.  Запропоновано метод прогнозування забрудненості ДСВ, з території 

водозбору, на базі відбору проб пилу з поверхні автомобільних доріг (лотки, 

бордюри). Даний метод базується на гідрохімічному аналізі часток відібраного 

пилу розміром < 100 мкм, оскільки саме на цю фракцію припадає до 90% 

забруднення, що змивається з поверхні водозбору.  
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5. Обгрунтовано використання різних фільтруючих насадок для 

інтисифікації процесу очищення ДСВ з використання фільтруючих споруд. 

Визначені головні умови експерименту та в умовах лабораторії виготовлені 

експерементральні споруди очищення ДСВ. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ДОЩОВИХ СТІЧНИХ 

ВОД, З УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ, НА НАВКОЛИШНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1. Коефіцієнти інфільтрації ДСВ 

 

Викристання коефіцієнтів фільтрації ґрунтів і розробленої формули 2.3., 

дозволило розрахунковим методом визначити коефіцієнти фільтрації ДСВ (Кі) 

для різних типів ґрунтів (на приклаід Харківської області). 

Розрахункові коефіцієнти інфільтрації для деяких типів ґрунтів наведені в 

табл.3.1  

Таблиця 3.1. - Коефіцієнти інфільтрації ДСВ 

Назва ґрунтів 
Кф, 

м/доб. 

Тривалість випадіння дощу (tд), год. 

0,25 0,5 0,75 1 

Коефіцієнт інфільтрації ДСВ (Кі), м 

Чорноземи глибокі на 

лесових породах 
0,19 0,002 0,004 0,0059 0,0079 

Опідзолені ґрунти 

переважно на лесових 

породах 

0,43 0,0045 0,009 0,0134 0,0179 

Лучні ґрунти 0,45 0,0047 0,0094 0,0141 0,0188 

Дернові ґрунти 5,6 0,0583 0,1167 0,1750 0,2333 

Лучно-чорноземні 

ґрунти 
0,88 0,0091 0,0183 0,0275 0,036 

 

Як видно з табл.3.1, значення Кі пропорційне тривалості випадіння опадів та 

відповідно більшого проникнення вологи крізь ґрунт. Даний коефіцієнт дозволяє 

розрахунковим методом визначити об’єм дощового стоку, що інфільтрується до 

підземних горизонтів за певний час випадіння опадів. 
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Але слід зазначити, що даний коефіцієнт розрахований на плоску поверхню 

території водозбору та зовсім не враховує укліну поверхні. 

 

3.2 Вплив ДСВ на суміжні з урбанізованими території (на прикладі 

Харківського авіазаводу, м. Харків) 

 

Суміжна площа території (Fc), що прилягає до Харківського Авіазаводу 

(ХАЗ), зобку вул. Пушкінська, становить 4 га (40000 м2). Тип поверхні - лучно-

степовий. Коефіцієнт інфільтрації (Кі) при тривалості дощу (tд) 30 хв, становить 

0,0094 м/год. Час добігання стоку (tc) на 40 м при ухилі поверхні 5 тисячних %  

становить 4 хв. Знаючи всі ці дані можна розрахувати об’єм стоку, який 

інфільтрується крізь поверхню суміжної з урбанізованою територією (Wi) при 

відведенні ДСВ з території Авіазаводу формула 2.4. 

 

Wi = (4 · 0,0094 · 40000)/30 = 50,1 м3; 

 

Використання даного показника і даних отриманих з формули 2.4  дає змогу 

більш точно розрахувати винос забруднюючих речовин з поверхні водозбору до 

водних об’єктів та на пересічну місцевість на територіях суміжних з 

урбанізованими. В той же час, потрібно мати чітку базу метеорологічних 

спостережень, гідрохімічних аналізів складу ДСВ, які відводяться з території 

водозбору та тривалості випадіння опадів. 

На прикладі Харківського Авіазаводу було виконано розрахунок виносу 

забруднюючих речовин на пересічну місцевість (неурбанізованої території) з 

урахуванням запропонованої формули.  

У табл.3.2 наведені гідрохімічні показники складу ДСВ з території ХАЗ, що 

були отримані за період виконання роботи. 

Як видно з таблиці, ДСВ, що утворюються на території даного 

підприємства, за своїми характеристиками подібні на відстояну побутову-

господарську стічну воду [100], і не мають значних критичних перевищень. 
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ДСВ, що відводяться на неурбанізовану територію потрапляють головним 

чином з 4го випуску, та з накопичувального ставка. Усереднені показники складу 

ДСВ, за період 2014 - 2016 років,  з цих випусків наведені у табл 3.3 

Таблиця 3.2. - Показники забруднення ДСВ з території Авіазаводу 

Показники забруднення Місця відбору 

1й Випуск 

(Контроль

ний 

колодязь) 

2й випуск 

(вул. 

Сумська) 

3й випуск 

(Ставок 

накопичув

ач) 

4й випуск 

(складські 

приміщення) 

рН 7,78 7,63 - 7,55 

Завислі речовини, мг/дм3 1 0 3 204 

N- амонійний, мг/дм3 3,55 1,79 < 0,15 1,71 

NO2
- , мг/дм3 0,42 0,68 0,087 0,19 

NO3
- , мг/дм3 3,65 5,94 1,3 2,38 

SO4
2-, мг/дм3 110,7 107,8 3 105,8 

PO4
3-, мг/дм3 0,65 0,73 0,12 0,82 

Cl- , мг/дм3 35,8 23,87 1,7 27,62 

Fe загальне, мг/дм3 0,57 0,40 - 2,45 

ХСК, мгО/дм3 29,1 19,4 38,8 155 

Нафтопродукти, мг/дм3 не виявл. 1,2 - 0,10 

АПАР, мг/дм3 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Електропровідність, мкС 565 415 99,8 7,96 

Солевміст, мг/дм3 376 276 66,4 531 

Цинк, мг/дм3 - 0,10 < 0,01 0,041 

Нікель, мг/дм3 - < 0,005 < 0,005 < 0,005 

 

 Слід зазначити, що показники ДСВ після ставка, є не такими забрудненими 

як від складських приміщень. Це досягається завдяки процесу відстоювання 

всього об’єму ДСВ, що надходить у резервуар (скид відбувається через декілька 

годин іноді через добу, після випадіння дощу).  
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Таблиця 3.3. - Усереднені показники ДСВ що відводяться на не 

урбанізовану територію 

Показники забруднення  Усереднені значення ДСВ 

рН 7,55 

Завислі речовини, мг/дм3 103,5 

N- амонійний, мг/дм3 0,85 

NO2
- , мг/дм3 0,14 

NO3
- , мг/дм3 1,84 

SO4
2-, мг/дм3 54,4 

PO4
3-, мг/дм3 0,47 

Cl- , мг/дм3 14,66 

Fe загальне, мг/дм3 1,22 

ХСК, мгО/дм3 96,9 

Нафтопродукти, мг/дм3 0,5 

АПАР, мг/дм3 < 0,02 

Електропровідність, млС 7,96 

Солевміст, мг/дм3 298,5 

Цинк, мг/дм3 0,02 

Нікель, мг/дм3 < 0,005 

 

Загальний об’єм ДСВ (за 6 місяців, квітень-вересень), що відводиться з 

території Авіазаводу був розрахований згідно формули 2.2 і становить: 

W = 196 627 м3, 

(при hд = 294 мм, Yд = 0,32 та площі території = 209 га) 

Об’єм ДСВ, що інфільтрується на суміжній території з Авіазаводом, за 

теплий період року, становить:  

 

Wiз = Wi·nд = 50,1 (м3)·63 = 3156 м3. 
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У табл. 3.4 наведені річні обсяги забруднюючих речовин, що 

інфільтруються на суміжну територію. 

Таблиця 3.4. - Річні обсяги забруднюючих речовин 

Показник 

забруднення 

стічної води 

Загальна кількість 

забруднень, що 

утворюється на водозборі 

Авіазаводу, кг/рік 

Кількість забруднень, що 

інфільтруються на 

неурбанізованій території, 

кг/рік 

Завислі 

речовини 
13 632 327 

ХСК 11 900 306 

Нафтопродукти 127 16 

 

Таким чином, даний спосіб дозволяє визначити розрахунковим методом 

кількість забруднень, що будуть потрапляти та інфільтруватися на пересічну 

місцевість або надходити у водні об’єкти.    

 

3.3 Вплив ДСВ на водні об’єкти (на прикладі Харківського району) 

 

3.3.1 Вплив ДСВ на водойму охолоджувач ТЕЦ 5 

 

ДСВ, що потрапляють до даної водойми надходять від підприємств 

хімічної, деревообробної промисловості та складських приміщень. Дані якісних 

показників які характеризують вплив ДСВ на водний об’єкт (водойма 

охолоджувач ТЕЦ 5), наведені у табл.3.5. 

Як видно з наведеної таблиці, при потраплянні ДСВ перевищення 

концентрації за завислими речовинами в порівнянні з контрольною пробою, 

становить у 34 разів, за ХСК у 4,1, за БСК у 4,4, та за солевмістом у 1,2 разів. Слід 

зазначити, що за нормативними показниками скиду очищених стічних вод у 

водойми України, всі показники ДСВ, що нормуються та скидаються у дану 

водойму також перевищують нормативи. 
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Таблиця 3.5. - Якісний склад ДСВ, що надходять до водойми. 

Показники 

забруднення 

Місця відбору проб 

Контрольна 

проба, 100 

м вище  

точки 

скиду 

50 м 

нижче 

контро- 

льної 

проби 

Випуск 

дощової 

стічної 

води 

Нормативні 

показники 

складу води 

водних об’єктів 

[24] 

ХСК, мгО/дм3 68 280        620 30 

БСК5, мгО2/дм3 25 110        240 6,0 

Завислі речовини, 

мг/дм3 
15 505       1590 0,75 

Солевміст, мг/дм3 34 42        120 - 

Нафтопродукти,мг/дм3         < 0,1 0,03        18 відсутні 

 

3.3.2 Вплив ДСВ на р. Рудка 

ДСВ що відводяться з даного підприємства на санітарний стан р. Рудка, 

куди скидаються дані ДСВ табл.3.6. Як видно з табл. 3.6. за кількістю завислих 

речовин і органічних сполук, що потрапляють до водного об’єкту, розбавлення 

водою (проба 40 м нижче місця скиду) дає такі концентрації забруднень, які були 

отримані і при аналізі контрольної проби, 400 м вище точки скиду. 

Значною мірою при надходженні у водний об’єкт неочищеної ДСВ є вплив 

завислих речовин [101]. Даний тип забруднень крім внесення органічних сполук 

(головним чином нафтопродуктів) призводить до замулювання та формуванню 

наносів, що становить екологічну небезпеку для водойм[102].  
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Таблиця 3.6.  - Вплив дощових стічних вод на р. Рудка 

Показники 

забруднення 

Місця відбору проб з р. Рудки 

(балка Довгий Лог) 

Нормативні показники 

складу і властивості 

води водних об’єктів 

[24] 

400 м вище 

точки 

випуску 

ДСВ 

(контрольна 

проба) 

40 м 

нижче 

точки 

випуску 

ДСВ 

випуск 

ДСВ 

рН 7,84 7,80 7,79 6,5 

ХСК, мгО/дм3 40 40 60 15 

БСК5, мгО/дм3 3,2 3,0 3,8 3,0 

Завислі речовини, 

мг/дм3 
17,0 18,0 44,0 0,25 

Азот амонійний, 

мг/дм3 
0,17 0,2 0,3 2,0 

Азот нітритний, 

мг/дм3 
0,03 0,03 0,05 - 

Азот нітратний, 

мг/дм3 
1,6 1,8 1,5 - 

Фосфати, мг/дм3 0,84 0,45 0,82 - 

Залізо загальне, 

мг/дм3 
< 0,1 <0,1 <0,1 - 

АПАР, мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 - 

 

3.4 Динаміка зміни якісного складу ДСВ з території промислових 

підприємств (на прикладі м.Харків) 

 

Забруднення водних об’єктів ДСВ є однією з багатьох екологічних проблем 

сьогодення, що сформувалася за останні 20-40 років як в Україні так і в багатьох 

країнах світу. Як зазначалося вище, подільність урбанізованих територій, щодо 
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забруднення поверхневого стоку, призводить до формування нових підходів 

відносно поводження і очищення ДСВ. В багатьох містах України, поводженню з 

ДСВ, не приділяється потрібної уваги, і тому за звичай весь поверхневий стік, що 

формується на урбанізованій території, відводиться до ближньої водойми без 

будь-якого очищення або регулювання.   

При виконанні дисертаційної роботи, були проведені обстеження 

виробничих підприємств міста Харкова і області та виконані дослідження 

якісного складу ДСВ за період 2014-2018 років. В табл.3.7. наведені усереднені 

значення забруднень ДСВ, які були відібрані за період роботи в теплі періоди 

року (квітень – жовтень) з територій підприємств різних галузей промисловості. 

Відбір проб виконувався згідно з [73], а визначення компонентів 

забруднення згідно з відповідними нормативними документами. 

Таблиця 3.7. - Показники забруднень ДСВ виробничих підприємств м. 

Харкова 

Показник забруднення Акваізол Авіазавод Філіп-Морріс Арго 

рН 7,3 6,92 6,95 7,6 

Завислі речовини, мг/дм3 938 520 280 340 

ХСК, мгО/дм3 598 140 165 189 

БСК5, мгО/дм3 91 36 - 72 

Нафтопродукти, мг/дм3 5,09 8,47 11 15,6 

Хлориди, мг/дм3 3,34 4,1 33 2,3 

Фосфати, мг/дм3 2,18 - 0,28 1,98 

Нітрати, мг/дм3 1,41 2,23 0,54 0,38 

Сульфати, мг/дм3 2,66 6,71 5,47 3,0 

 

Як видно з таблиці, найбільш забрудненим стоком виявилися проби, 

відібрані на заводі з виробництва гідроізоляційних матеріалів («Акваізол»). 

Значення за завислими речовинами та органічними домішками є найвищими з 

усіх представлених зразків. Це підприємство підпадає під VI групу територій, 

згідно вище наведеної класифікації. Такі високі значення показників забруднення 
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можна пояснити дуже поганим санітарним станом території підприємства, 

складування багатьох видів продукції та інших матеріалів (металобрухт, 

пластикові контейнери, будівельне сміття, залишки сировини, тощо) без укриття і 

невпорядковано. Крім того, на даному підприємстві багато ґрунтових доріг без 

асфальтного покриття, що відображається на концентрації завислих речовин 

(найбільші серед отриманих результатів).  Треба зазначити, що на частині 

підприємства створені локальні очисні споруди, тому незважаючи на значно 

забруднений стік, відведення його на пряму у водойму крізь зливову самопливну 

каналізацію відбувається тільки після очищення. Скидання очищеного стоку 

відбувається по самопливному колектору ДСВ, скид після якого виходить до 

водойми – охолоджувача ТЕС 5 (с. Подворки, Харківської області).  

Територія лікеро-горілчаного заводу «Арго» не зважаючи на свою невелику 

площу (0,48 га) має велику і розгалужену мережу автодоріг. На території 

підприємства зовсім не передбачені системи очищення (миття) асфальтових 

покриттів від розливів нафтопродуктів з цистерн та автомобілів, тому значення 

нафтопродуктів у ДСВ даного підприємства є найбільшим серед тих, на яких 

проводилися обстеження. Локальні системи очищення ДСВ на даному 

підприємстві відсутні, тому весь обсяг атмосферних опадів, що випадає на дану 

територію, відводиться без очищення у ту ж саму водойму що й попередньому 

випадку (водойма-охолоджувач ТЕЦ 5). 

Єдиним підприємством, яке має впроваджену систему природоохоронного 

законодавства ISO 14000 є тютюнова фабрика «Філіп-Морріс Україна», що 

знаходиться у межах Харківського району (с. Комунар).  

 На даному підприємстві існують свої локальні очисні споруди. Вони мають 

в своєму складі фізико-механічу систему очищення ДСВ яка включає: 

нафтовловлювач, накопичувальній резервуар, флотаційну камеру та фільтри 

доочищення. Головним забруднюючим компонентом є вміст хлоридів, як одного 

із компонентів, які використовують у зимову пору року для попередження 

ожеледі на дорогах, та нафтопродуктів – як наслідок значної кількості 

автотранспорту. Підвищені концентрації хлоридів можна обґрунтувати тим, що 



112 

внесення їх роблять за допомогою автоматичних розпилюючих машин, тому 

потрапляння його на частину території, яка вкрита рослинним покривом, і 

поступове вимивання з неї відбувається на протязі усього року. Скид ДСВ 

відбувається, після очищення, напряму з колектора ДСВ у р. Рудка. 

Харківський Авіазавод, що має найбільшу площу водозбору з обстежених 

підприємств,  відводить ДСВ як і у дощові колектори в бік вулиці Сумської, так і 

на пересічну місцевість (як зазначалося вище, крізь ставок відстійник). На цьому 

підприємстві зовсім відсутні локальні очисні споруди, тому повний обсяг всіх 

ДСВ відводиться у міські колектори або на пересічну місцевість без мінімального 

очищення. Обстеження виявило наявність значних площ водонепроникних 

поверхонь (адміністративні будівлі, асфальтовані дороги) та засмітненість 

території перш за все брудом, що змивається з території авіасмуги та 

підвищеними концентраціями нафтопродуктів, як наслідок дуже активного 

пересування локального автотранспорту (значна  кількість службових машин). 

Обстежені підприємства, згідно з розробленою класифікацією 

урбанізованих територій, за забруднюючими компонентами ДСВ, належать до ІІ 

та ІІІ груп. Показники ДСВ відповідають стоку з одно- та багатоповерхових 

будинків та кварталів з торгівельними центрами й ринками. Більш того, проведені 

обстеження інших підприємств Харкова [4] (молокозаводи, м’ясокомбінати, 

жиркомбінат та інші), за санітарним станом території подібні до територій 

підприємств, де виконувалися аналізи ДСВ, і тому можна припустити, що 

значення ДСВ з подібних територій будуть подібними до отриманих результатів.  

Порівняння даних, отриманих в результаті відбору проб ДСВ у 2014-2018 

роках, з даними, що були отримані у попередні періоди, дало змогу зробити 

висновки щодо екологічного та санітарного стану водозбірної урбанізованої 

території на прикладі міста Харків. В табл.3.8 наведені усереднені дані 

попередніх [61, 63], нових досліджень [103] і досліджень виконаних за період 

підготовки дисертаційної роботи. 

З таблиці видно зниження за завислими речовинами становить більше ніж в 

три рази, за ХСК у два, за мінералізацією у шість, дані за хлоридами і фосфатами 
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не можна вважати показовими. Дану тенденцію зниження забрудненості ДСВ, на 

протязі років, можна обґрунтувати зменшенням економічного потенціалу регіону 

та покращенням технологій, що впроваджуються на промислових підприємствах, 

а саме систем вловлювання аерозолів, та очищення викидів у атмосферу. Крім 

того, незважаючи на не завжди гарний санітарний стан водозбірної території, на 

сьогодні впровадження міжнародних норм та правил екологічного регулювання 

має свій вплив на зменшення забрудненості територій виробничих підприємств. 

Таблиця 3.8. - Усереднені показники забруднень ДСВ м. Харкова в різні 

періоди 

Показник забруднення Роки відбору та аналізу ДСВ у м. Харків 

1974 1982 1990 2016 2014-2018 

Завислі речовини, 

мг/дм3 
1645 1570 1400 650 520 

ХСК, мгО/дм3 580 490 - 160 270 

БСК5, мгО/дм3 72 62 140 - 66 

Нафтопродукти, мг/дм3 - 65 28 40 10 

Хлориди, мг/дм3 - -  - 11 

Фосфати, мг/дм3 - 1,0 5,0 - - 

 

3.5 Очищення ДСВ методом інфільтрації з використанням 

фільтруючих насадок 

 

Як було зазначено вище, фільтрування виконувалась крізь пластикові 

колони з різною фільтруючою насадкою.  

Схематично моделювання процесів очищення дощових стічних вод 

зображено на рис.3.1. 

 Процесс очищення ДСВ, що були відібрані  у день експерименту, полягає у 

проходженні фільтруючих шарів експериментальної споруди. ДСВ, що подається 

з бака усереднювача, потрапляє на верхній шар (шар ґрунту), який виконує 

функцію затримування завислих речовин та грубодісперсних включень. Після 
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проходження верхнього шару, ДСВ потрапляє до шару фільтруючої насадки 

(головного шару очищення), де відбувається процесс очищення від розчинених 

органічних речовин. Видалення органічних сполук відбувається за рахунок 

адсорбційних властивостей фільтруючої загрузки. Останній фільтруючий шар 

(шар піску) виконує функцію доочищення при проходженні ДСВ. 

 

Рисунок 3.1 - Схема очищення ДСВ на експериментальній установці 

  Очищена стічна вода збиралась у відповідні ємності після чого 

аналізувалась за гідро-хімічними показниками. 
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3.5.1 Ефективність очищення 

Даний експеримент був проведений одразу після відбору проб ДСВ в точки 

скиду у р.Рудка (с. Комунар, Харківський район) (у той же день). Фільтрація крізь 

експериментальні очисні установки була зроблена без формування надлишкового 

тиску – натурним шляхом. Кількість ДСВ, що подавалась на кожну колону було ~ 

2,5 – 3 дм3, при витраті ~ 4 см3/с·дм2 – що відповідають дощу середньої 

інтенсивності (380 л/с·га) [104]. Очищений стік ДСВ був проаналізований у той 

же день. Результати даного експерименту наведено у табл.3.9. 

Таблиця 3.9. - Показники забруднення ДСВ до і після проведення 

експерименту 

Показники 

забруднення 

Неочищена 

ДСВ 

Фільтруючі насадки 

Гранули 

пінополіуретану 
Вапняк Базальт Тирса 

рН 6,77 6,92 7,6 7,4 6,73 

Завислі 

речовини, 

мг/дм3 

280 <5 <5 <5 <5 

ХСК, мгО/дм3 140 23 58 44 20 

Нафтопродукти, 

мг/дм3 
15 0,44 1,51 0,98 0,11 

Мінералізація, 

мг/дм3 
72 66 58 60 64 

 

Як бачимо з таблиці (28), при використанні гранул пінополіуретану та 

базальтової крихти були досягнуті такі результати очищення ДСВ: показник 

завислих речовин зменшився майже на 98%, органічні домішки майже на 84% і 

68%, концентрація нафтопродуктів на 97% і 93% відповідно. Що стосується 

солевмісту, то значення його вмісту лишилось у межах статистичної похибки, так 

само і водневого показника. Найкращій результат очищення було досягнуто при 
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використання звичайної деревинної тирси, показники  забруднень були зменшені 

за ХСК на 86% і за нафтопродуктами майже на 99%. Що стосується вапняку, то за 

такими показниками як ХСК і завислі речовини були отримані прийнятні 

значення (59% і 98% відповідно), однак показник нафтопродуктів залишився на 

високому рівні  [100], тому використання цього типу фільтруючих насадок для 

даного типу споруд не є доцільним. 

 

3.5.2 Швидкість фільтрації 

Швидкість інфільтрації також відіграє значну роль при очищенні ДСВ, і як 

показали лабораторні експерименти, велику роль в часі фільтрації відіграють саме 

фільтруючі насадки, що використовуються. В табл.3.10., наведена залежність часу 

фільтрації ДСВ крізь дані споруди, при використанні різних фільтруючих 

насадок.  

Таблиця 3.10. - Показники фільтрації ДСВ з різними насадками 

Показники 

експерименту 

Фільтруюча насадка 

Гранули 

ППУ 

Гранули 

вапняку 

Базальтова 

крихта 
Тирса 

Об’єм проби, дм3 2,5 2,5 2,5 2,5 

Час фільтрації, хв. 13 25 87 51 

Витрата, см3/сек. 4 4 4 4 

Швидкість, дм3/хв 0,19 0,1 0,029 0,05 

 

Як бачимо, найкращій результат виявився при використанні гранул 

пінополіуретану, швидкість фільтрації майже в 7 разів перевищує швидкість з 

базальтовою крихтою, та в 2 та 4 рази з гранулами вапняку та тирсою відповідно.  

Таким чином, даний експеримент показав доцільність використання 

фільтруючих насадок (гранул) для очищення ДСВ шляхом природної фільтрації з 

використанням поглиблених ділянок рельєфу (мульд). 
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Слід зазначити, що проведення повторної фільтрації крізь модельні споруди 

у той же день, не дало поліпшених результатів в порівнянні з першою 

фільтрацією табл.3.11.  

Ймовірно, це пов’язано з тим, що ДСВ не є такою забрудненою у порівнянні 

з господарскьо-побутовою або виробничою стічною водою і тому адсорбція 

забруднюючих речовин проходить поступово і не дуже швидко заповнює пори 

фільтруючих насадок, але цей процес в цій роботі не розглядався. 

Слід зазначити, що після виконання експерименту та промивання 

модельних споруд ДСВ, що були відібрані спорадично і не в таких великих 

об’ємах, було помічене значне зниження швидкості фільтрації стоку.  Після 

розбору споруд, було виявлене замулення верхнього шару фільтруючих насадок, 

особливо на ППУ та вапняку (на 10-15 см поверхні фільтруючого шару). 

Таблиця 3.11. - Показники забруднення ДСВ після другої фільтрації 

Показники 

забруднення 

Неочищена 

ДСВ 

Фільтруючі насадки 

Гранули 

пінополіуретану 
Вапняк Базальт Тирса 

рН 6,77 6,88 7,1 7,35 6,86 

Завислі речовини, 

мг/дм3 
280 <5 <5 <5 <5 

ХСК, мгО/дм3 140 26 65 44 32 

Нафтопродукти, 

мг/дм3 
15 0,37 1,18 1,12 0,08 

Мінералізація, 

мг/дм3 
72 64 65 51 61 

 

Цей процес замулення добре описується в роботах [105-108] та представляє 

собою насичення завислими речовинами з ДСВ фільтруючих насадок та 

суміжного розвитку біоплівки за рахунок поживних речовин на поверхні 

фільтруючих насадок. Звичайно, що даний процес може виникати тільки у теплу 

пору року і при періодичних атмосферних опадах.  
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Замулення верхнього шару є однією з причин необхідності періодичного 

догляду за всіма інфільтраційними спорудами подібного типу, що 

використовуються. Крім того рекомендується формувати рослинний покрив на 

поверхні верхнього шару ґрунту, що забезпечить більш естетичний вигляд та 

прискорить процеси фільтрації. 

Що стосується замулювання та регенерації фільтруючих насадок, то на базі 

літературних джерел [105] пропонується використання відповідних методів 

регенерації або ж утилізації даного фільтруючого матеріалу. В таблиці (31) 

наведені відповідні методи. 

Таблиця 3.12.  - Методи регенерації фільтруючих насадок 

Фільтруюча насадка Метод регенерації (утилізації) 

Базальтова крихта Промивання струменем води/сушіння 

Вапняк Промивання/обробка паром 

Пінополіуретан [106] Водоповітряне промивання 

Деревинна тирса Сушіння, термічна деструкція 

 

З технічної точки зору, найкращі регенераційні здібності та зручність у 

використання показали гранул ППУ та гранули вапняку. Завдякі пористій 

структурі гранул, дані матеріали дуже добре піддаються регенерації (промиванню 

під тиском, обробкою паром, сушінню) та можуть використовуватись багато 

циклів очищення. Слід зазначити, що гранули ППУ завдяки своїй невеликій масі 

та розмірам більш вигідні з точки зору транспортування та фасування ніж гранули 

вапняку. Крім того, можливий віджим гранул ППУ після промивання, збільшує 

швидкість всього процесу регенерації. 

Гранули базальту, хоч і виявили добрі адсорбційні властивості при 

очищенні ДСВ, але мають значні недолікі в порівнянні з гранулами ППУ та 

вапняку: невеликі розміри (0,5-2 мм); ущільнення при постійному промиванні; 

незручність в регенерації (завдяки малому розміру і великій площі поверхні, 

сущіння після промивання можливо тільки у спеціальних сушильних апаратах).  
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Використання деревинної тирси продемонструвало найкращі очисні 

здібності від розчиненої органіки (на прикладі нафтопродуктів та ХСК), але дана 

фільтруюча насадка не зважаючи на свою доступність і зручність не має таких 

регенераційних здатностей як у вище описаних фільтруючих матеріалах. Після 

сезонного використання даний матеріал повинен піддаватися сущінню та 

послідуючої утилізації (термічній деструкції).   

Отриманий після процесів регенерації шлам, відповідно до концентрації 

забруднюючих речовин, може відводитися як у каналізаційну мережу (якщо вона 

є), або якщо показники забруднення значні, то передаватися на відповідні 

локальні очисні споруди. 

 

Висновки до розділу 3. 

1. Зроблено розрахунок виносу забруднюючих речовин на суміжну 

(неурбанізовану) територію (на прикладі ХАЗ м. Харкова) з використанням 

коефіцієнта інфільтрації (Кі). Винос забруднень на суміжну територію за 

завислими речовинами становить - 327 кг/рік, за ХСК – 306 кг/рік, за 

нафтопродуктами – 16 кг/рік; 

2. Досліджено вплив ДСВ на санітарний стан водойми охолоджувача ТЕЦ 5 

(с. Подворки, Харківський район) та виявлено негативний вплив при надходженні 

дощового стоку з території промислових підприємств (за завислими речовинами в 

порівнянні з контрольною пробою концентрація збільшена у 34 разів, за ХСК – у 

4,1 та за БСК – у 4,4). Вплив ДСВ на р. Рудка (с. Комунар, Харківський район) не 

має таких перевищень концентрацій як у водоймі охолоджувачі ТЕЦ 5, це 

пов’язано з наявністю локальної ситеми очищення та задовільному стану 

території водозбору. 

3. Було проведено обстеження виробничих підприємств Харкова та області. 

Відібрані та проаналізовані проби ДСВ за гідро-хімічним складом у період з 2014-

2018 роки з різних типів виробничих підприємств. Порівняно дані  щодо якості 

ДСВ у різні попередні періоди з нашим часом та встановлено зменшення 
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забрудненості поверхневого стоку за завислими речовинами майже у  3,5 рази, за 

ХСК – у два рази та за мінералізацією – у шість. 

4. Удосконалено метод очищення ДСВ на поглиблених ділянках рельєфу – 

мульдах, за рахунок використання різних фільтруючих насадок.  

Експериментальні випробування показали, що використання гранул ППУ в якості 

фільтруючої насадки у спорудах очищення дощових стічних вод підвищує 

ефективність очищення за завислими речовинами на 98%, за ХСК - на 84%, за 

нафтопродуктами - на 96%,  та в порівнянні з іншими фільтруючими насадками є 

більш та техеічно та економічно вигідно доцільним. 

5. Також було виявлено що при використанні гранул пінополіуретану 

швидкість інфільтрації дощових стічних вод є найбільшою – 0.19 дм/хв., у 

порівнянні з іншими: базальтова крихта – 0,029 дм/хв., деревинна тирса – 0,05 хв., 

вапняк – 0,1дм/хв. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОД ОЧИЩЕННЯ ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ 

ФІЛЬТРУЮЧИХ НАСАДОК 

 

Аналіз літератури та проведених експериментальних робіт дозволив 

зробити висновок, що ДСВ є значним фактором, який створює небезпеку для 

навколишнього середовища. 

Використання локальних очисних споруд доцільне лише на великих 

підприємствах та у великих містах і потребує значних капітальних витрат і 

значних площ під будівництво. Крім того на більшості з таких споруд 

здійснюється очищення ДСВ з наступним перекачуванням всього стоку у 

найближчі водні об’єкти або до міської каналізаційної мережі. 

Головними недоліками таких локальних споруд очищення ДСВ є: 

- значні площі під забудову (можливість проектування тільки на початку 

будівництва); 

- необхідність значних капітальних витрат; 

- недосконалість систем очищення (відстояна дощова вода, зазвичай, 

відводиться без будь-якого очищення та знезараження). 

У зв’язку з цим постає питання щодо локалізації та очищення ДСВ з 

використанням більш зручних та економічних технологій. 

Результати вивчення складу ДСВ дали змогу чіткого уявлення щодо 

основних забруднюючих компонентів. Як зазначалося вище склад ДСВ 

формується в залежності від території випадіння. Головними чинниками, за якими 

контролюються ДСВ у більшості випадків є - завислі речовини, розчиннні 

органічні речовини  (ХСК), нафтопродукти та мінеральні компоненти. 

Завислі речовини згідно з [18] є головним фактором при забруднені водних 

об’єктів, що створює замулювання та формування наносів. Використання 

осаджувальних камер, ставків-відстійників, підземних резервуарів та подібних 
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методів, добре зарекомендували себе у світі [3, 107]. Але, дані споруди є 

економічно витратними та займають значні площі. 

Інфільтраційних методів очищення ДСВ, використовуються в багатьох 

країнах світу завдяки своїй компактності та незначних економічних витратах [108 

- 110]. Дані методи добре підходять для територій з щільною забудовою та 

великою кількістю водонепроникних поверхонь, крім того вони не потребують 

первинної обробки ДСВ хімічними реагентами (флокулянтами або коагулянтами).  

В якості фільтруючого матеріалу в таких спорудах використовується 

звичайній пісок або подрібнений щебінь. Крім того для більш швидкої фільтрації 

поверхневий шар ґрунту зазвичай вкривається зеленими насадженнями. 

Використання фільтруючих насадок є ефективним засобом для 

інтенсифікації процесу очищення та локалізації ДСВ, однак такі фільтруючі 

елементи потребують періодичного очищення та регенерації. 

Експериментально було встановлено, що використання пінополіуретанових 

гранул в інфільтраційних спорудах, в порівнянні з іншими фільтруючими 

елементами, призводить до більш ефективного очищення ДСВ та більшої 

швидкості інфільтрації ДСВ. 

На пдіставі аналізу науково-технічної літератури, нормативних документів 

та власних експериментальних досліджень було встановлено, що для підтримання 

оптимальних умов роботи подібних  споруд, потребує наступного: 

-  температура навколишнього середовища 22-26 °С; 

-  контроль за забрудненістю верхнього шару споруди; 

- контроль за зеленими насадженнями (як одного з елементу інтенсифікації 

фільтрації); 

- контроль за якістю фільтруючих насадок та їх подальшої регенерації. 

Оптимальне використання даних споруд припадає на теплу пору року та 

залежить від кліматичних умов. Найкращі показники очищення можуть буди 

досягнуті з квітня по жовтень. Слід зазначити, що крім фізико-хімічного 

очищення в теплу пору року можливий розвиток біоплівки [91], і таким чином 

досягнення більш високого ступеня очищення. 
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Узагальнення результатів огляду літератури, нормативних документів та 

власних експериментальних досліджень, дають змогу зробити висновок, що на 

сьогодні, альтернативна технологія локалізації та очищення ДСВ, повинна мати 

такі елементи: 

- компактні розміри та можливість впровадження на щільно забудованих 

територіях; 

- використання фільтруючих властивостей ґрунтів та додаткових 

фільтруючих насадок для більш ефективного очищення ДСВ; 

- можливість швидкого догляду за спорудою з періодичним очищенням від 

наносів;  

- незначні капітальні витрати; 

На рис.4.1. показано принципова схема такої споруди. 

 

 

Рисунок 4.1 - споруда інфільтрації та очищення ДСВ з використанням 

фільтруючих насадок 

1 – рослинний покрив, 2 – верхній шар ґрунту, 3 - фільтраційна ділянка; 4 - шар 

піщаної суміші, 5 – нижній шар ґрунту. 

Розміри кожної зони формуються з визначення території водозбору та 

необхідного об’єму дощу, що повинен надходити до споруди. Анаеробна зона (4-
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5) отримує вже очищену на фільтруючих насадках ДСВ та являє собою елемент 

доочищення.  

Дана споруда, зазвичай має невеликі розміри  та як правило виступає як 

елемент ландшафтного дизайну. Наведений метод може бути успішно 

використано як в невеликих населених пунктах, так і в більш урбанізованих та 

щільно забудованих територіях (міста, великі підприємства). 

 Технічний результат від впровадження даної споруди полягає у: 

 - локалізації та зменшенні негативного впливу ДСВ на водні об’єкти та 

навколишнє середовище, за рахунок зниження надходження забруднюючих 

речовин; 

 - використанні даної корисної моделі на територіях зі зниженим рівнем 

підземних вод, що дозволяє відновити запаси підземних вод за рахунок більш 

ефективної системі інфільтрації ДСВ; 

- використанні даного способу на територіях промислових підприємств, стік 

з яких подібний за своїм складом стоку з територій I-III груп [5]; 

 - дана корисна споруда формує новий принцип поводження з ДСВ та 

підпадає під принцип «найкраща доступна технологія» [27], тобто економічно 

вигідна й зручна у використанні та наближена до природних процесів; 

 - використання даного способу як елементу ландшафтного дизайну в 

міських районах з невеликою щільністю забудови; 

Таким чином використання даної технології локалізації та очищення ДСВ, 

дає змогу локалізувати поверхневий стік, який утворюється на території 

водозбору, організувати очищення ДСВ шляхом інфільтрації, зменшити 

потрапляння забруднених стічних вод, що утворюються на урбанізованих 

територіях, у водні об’єкти та на пересічну місцевість. 

Як прикладом впровадження даного методу є використання інфільтраційної 

споруди, як одного з елементів системи очищення стічних вод, що утворюються 

на території тваринного комплексу ЧАО «Фельдман Екопарк» (додаток Б). 
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4.1 Розробка нормативного документу «Настанови щодо встановлення 

технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти» 

 

За результатами аналізу науково-технічної літератури, статистичних 

матеріалів та проведених експериментальних досліджень в НДУ «УКРНДІЕП» за 

участю дисертанта було розроблено нормативний документ ДСТУ 8691:2016 

«Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових 

стічних вод у водні об’єкти» на базі «Водного кодексу України» від 06.06.1995 № 

213/95-ВР [5], «Державних санітарних норм та правил утримання території 

населених міст (ДСАНПіН)», затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 17.03.2011 №145 [111], «ГБН В.2.3 – 007:2012 Екологічні 

вимоги автомобільних доріг, «Правил охорони внутрішніх морських вод і 

територіального моря від забруднення і засмічення», затвердженних КМУ від 

29.02.1996 № 269 [45], «Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом 

України» наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 [112], 

«Правил приймання стічних вод у комунальні та відомчі системи каналізації 

населених пунктів України», затвердженних постановою КМУ від 19.02.2002 №37 

[46], «ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і 

охорона вод. Терміна та визначення» [113]. 

На цей час нормативна база України, як зазначалось вище, не має 

відповідних нормативних документів щодо регулювання та управління ДСВ, тому 

питання нормативного забезпечення має актуальне значення. 

Розроблений нормативний документ належить до рекомендаційних 

документів, спрямованих на попередження забруднення поверхневих водних 

об’єктів ДСВ.  

Цей стандарт встановлює вимоги щодо відведення ДСВ із забудованої 

території у водні об’єкти суб’єктами господарювання незалежно від форми 

власності та виду діяльності, а також  його можуть використовувати проектні 
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організації під час планування та проектування міської території, систем міського 

водовідведення та очисних споруд.   

 

4.2 Оцінка екологічного-економічного ефекту розробленого методу 

очищення дощових стічних вод (на прикладі р. Рудка, с. Комунар, 

Харківська область) 

 

В даній роботі, в якості прикладу розглянуто вплив ДСВ на р. Рудка, що 

знаходиться в межах Харківського району (с. Коммунар), до якої потрапляють 

ДСВ від підприємства ПАТ «Філіп-Морріс Україна. 

На базі даних забрудненості ДСВ, які були отримані на протязі виконання 

дисертаційної роботи (2014-2016), був виконаний розрахунок винесення 

забруднюючих речовин (М), за певний проміжок часу. 

Розрахунок виконаний, згідно формули 4.1.  

                                  

                                 М = Wд·Сi                                                     (4.1) 

де: 

Wд – об’єм поверхневого стоку, м3; 

Сi – концентрація і-го компоненту, т/м3.  

Об’єм стоку, який формується на території підприємства за теплий період 

року, був розрахований згідно формули 2.2. 

 

Wд = 10·hд·Yд·F =  5378 м3 

де: 

hд – 0,26 м (середній шар опадів за теплий період року); 

Yд – 0,35 (коефіцієнт стоку, розраховується згідно з [5]); 

F – 59 100 м2 (площа території підприємства). 

 

Усереднені показники забруднень ДСВ, які відводяться каналізаційною 

мережею з території підприємства, наведені у табл.4.1. 



127 

 

Таблиця 4.1. - Усереднені показники забруднень ДСВ, що надходять у р. 

Рудка 

Показник забруднення Концентрація, мг/дм3 

Завислі речовини 320 

Нафтопродукти 21 

ХСК 165 

Загальний солевміст 64 

 

4.2.1 Розрахунок виносу забруднюючих речовин, без впровадження 

розробленого методу. 

Вхідні дані для розрахунку: 

- об'єм стоку що формується на території Wд = 5378 м3 

- концентрація завислих речовин у ДСВ С3,р, = 0,00032 т/м3 

- концентрація нафтопродуктів у ДСВ Снп = 0,000021 т/м3 

- концентрація розчинених органічних речовин за ХСК у ДСВ СХСК = 

0,000165 т/м3 

- загальній солевміст у ДСВ Сзаг.сол. = 0,000064 т/м3 

Таким чином було встановлено, що кількість виносу забруднюючих компонентів, 

до впровадження розробленого методу табл.4.2 

Таблиця 4.2. - Винос забруднюючих речовин з ДСВ у р. Рудка за один рік, 

до впровадження методу 

Показник забруднення М, т 

Завислі речовини 1,72 

Нафтопродукти 0,11 

ХСК 0,89 

Загальний солевміст 0,34 

 

 



128 

4.2.2 Розрахунок виносу забруднюючих речовин, після впровадження 

розробленого методу 

- об'єм стоку що формується на території Wд = 5378 м3 

- концентрація завислих речовин у ДСВ С3,р, = 0,000064 т/м3 

- концентрація нафтопродуктів у ДСВ Снп = 0,00000021т/м3 

- концентрація розчиненої органки за ХСК у ДСВ СХСК = 0,000026 т/м3 

- загальній солевміст у ДСВ Сзаг.сол. = 0,000058 т/м3 

(розроблений метод дозволяє збільшити ступінь очищення ДСВ за завислими 

речовинами на 98%, за ХСК на 84%, за нафтопродуктами на 99% та за загальним 

солевмістом на 8,3 %) 

Впровадження методу передбачає очищення всього стоку, що формується 

на території підприємства, з послідуючим відводом каналізаційною мережею до р. 

Рудка [113]. Розрахунок виносу звбруднюючих речовин після впровадженного 

методу наедено у табл.4.3. 

Таблиця 4.3. - Винос забруднюючих речовин з ДСВ у р. Рудка за один рік, 

після впровадження методу 

Показник забруднення М, т 

Завислі речовини 0,034 

Нафтопродукти 0,0011 

ХСК 0,14 

Загальний солевміст 0,32 

 

4.2.3 Оцінка економічної ефективності розробленого методу 

Враховуючи скидання ДСВ у водні об’єкти, економічний ефект від 

розробленого методу буде полягати в зменшенні екологічного податку за скиди 

стічних вод. В нашому випадку економічний ефект складає: 

                                     Е = Р1-Р2                                                                  (4.2) 

де, 

Р1,Р2 – сума екологічного податку, що розраховується до і після  

впровадження розробленого методу, грн/рік. 
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Згідно Податкового Кодексу України [114], порядок розрахунку 

екологічного податку визначається за спеціальною методикою. Об’єктом та базою 

оподаткування є обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються у водні 

об’єкти. 

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні 

об'єкти (Р), обчислюються виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку 

(на 2021 рік) та коригуючих коефіцієнтів за формулою 4.3. [115]: 

 

                        Р = ∑ (Млі · Нпі · Кос),                      (4.3) 

де,  

Млi - обсяг скиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); 

Нпi - ставки податку в поточному році за тонну i-того виду забруднюючої 

речовини у гривнях з копійками [114]; 

Кос - коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання 

забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт = 1). 

Таким чином, екологічний податок за скид ДСВ без впровадження 

розробленого методу фільтруфвання ДСВ становить. 

Таблиця 4.4. - Сума екологічного податку без впровадження розробленого 

методу 

Показник забруднення М, т Р1, грн/рік 

Завислі речовини 9,1 420,3 

Нафтопродукти 0,59 5589,7 

ХСК 4,7 6059,2 

Загальний солевміст 1,82 84 

Всього: 16,21 12153,2 

 

Сума екологічного податку після впровадження розробленого методу, 

наведена у табл.4.5. 
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Таблиця 4.5. - Сума екологічного податку після впровадження розробленого 

методу 

Показник забруднення М, т Р2, грн/рік 

Завислі речовини 0,28 12,9 

Нафтопродукти 0,028 265,3 

ХСК 0,76 979,8 

Загальний солевміст 1,67 77,1 

Всього: 2,74 1335,1 

 

Використовуючи дані з табл.4.4., 4.5. і формулу 4.2. отримаємо значення 

річного економічного ефекту від впровадження розробленого методу: 

 

Е = 10818 грн/рік. 

 

Таким чином, використання розробленого методу має не тільки екологічну, 

а і економічну складову, тому що дозволить зменшити витрати на оподаткування 

при скиді очищених ДСВ у водні об'єкти. 

 

Висновки до розділу 4. 

1. В ході виконання дисертаційної роботи було удосконалено спосіб 

очищення ДСВ, з урбанізованих територій, на мульдах, з використанням 

фільтруючих насадок. Даний спосіб дає змогу швидко локалізувати ДСВ, що 

формується на території водозбору, що зменшує навантаження на водні об'єкти і 

пересічну місцевість. Експериментально було встановлено найбільш ефективні 

фільтруючі елементи та технологічні умови роботи. 

2. Впровадження удосконаленого способу дозволяє збільшити ступінь 

очищення ДСВ за завислими речовинами на 98%, за ХСК - на 84%, та за 

нафтопродуктами -  на 99% (даний спосіб можна використовувати на територіях 

стік з яких походить на території І-ІІІ груп) 
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3. Розроблено ДСТУ 8691: 2016 «Настанови щодо встановлення 

технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об'єкти». 

4. Було розраховано, що впровадження даного способу на території ЧАО 

«Філіп-Моррис Україна», дозволить отримати очікуваний економічний ефект у 

розмірі 10818 грн./рік. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота є завершеною науково-дослідною роботою, у якій 

розв’язане актуальне науково-прикладне завдання щодо обґрунтування та 

розробки технічних рішень по зниженню негативного впливу ДСВ з 

урбанізованих територій  на навколишнє природне середовище. Основні наукові 

та практичні результати полягають у наступному: 

1. На підставі науково-технічних матеріалів досліджень вітчизняних і 

зарубіжних вчених проведено аналіз формування та якісного складу ДСВ з 

урбанізованих територій та територій промислових підприємств. Встановлено, що 

головними компонентами забруднень, які формують склад ДСВ, є завислі 

речовини, органічна складова за ХСК, вміст нафтопродуктів та мінеральних 

речовин. Визначено, що на склад ДСВ головним чином впливає санітарний стан 

території водозбору, запилення приземного шару атмосфери та інтенсивність 

автомобільного руху. Проаналізовано сучасні інфільтраційні методи локалізації та 

очищення ДСВ.  

2. Теоретично обґрунтовано та удосконалено метод оцінки надходження 

забруднюючих речовин з ДСВ у водні об’єкти з використанням коефіцієнту 

фільтрації ґрунтів на прикладі ДСВ м. Харкова. Використання удосконаленого 

методу дозволило розрахувати (на прикладі ДСВ, що утворюються на території 

ХАЗ) об’єми ДСВ, що будуть інфільтруватися на поверхнях територій, суміжних з 

урбанізованими. 

3. Удосконалено класифікацію урбанізованих територій за ступенем 

забрудненості ДСВ з відповідними характеристиками якості ДСВ. Проаналізовано 

та запропоновано принципові схеми очищення ДСВ, що відводяться з різних груп 
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урбанізованих територій. Розроблено нормативний документ ДСТУ 8691: 2016 

«Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових 

стічних вод у водні об'єкти»  

4. Науково обґрунтовано та запропоновано метод прогнозування 

забрудненості ДСВ з території водозбору на базі відбору та аналізу проб пилу з 

поверхні лоткової частини автомобільних доріг (лотки, бордюри). Метод 

базується на хімічному аналізі водних екстрактів цього пилу (часток розміром 

<100 мкм) та екстрактів у чотирьоххлористому вуглеці. 

5. Досліджено вплив ДСВ на санітарний стан водойм на прикладі 

Харківського району: водойми охолоджувача ТЕЦ 5 та р. Рудки. Виявлено 

негативний вплив надходження дощового стоку з території промислових 

підприємств на санітарний стан водойм: підвищення концентрацій завислих 

речовин у 16 разів, за ХСК – у 6 та за БСК – у 7.  Проаналізовано склад ДСВ (на 

прикладі м. Харків), що утворюється на територіях різних виробничих 

підприємств Харкова та області та порівняно дані щодо якості ДСВ в динаміці й 

встановлено, що їх забруднення зменшується за завислими речовинами – майже у 

3,5 рази, за ХСК – у 2 рази, за мінеральними речовинами – у 6 разів. 

6. Експериментально доведено, що при очистці ДСВ в установці з 

різними фільтруючими насадками (базальтова крихта, гранули ППУ, деревинна 

тирса і гранули вапняку), найкращі результати (за показниками ефект очистки, 

швидкість фільтрування, регенераційна здатність, механічна стійкість при 

використанні, економічна привабливість і доступність) в цілому 

продемонструвала насадка з ППУ: виділення завислих речовин досягало 98%, за 

ХСК 84%, за нафтопродуктами 97%, і за солевмістом 8,3%. 

7. Розроблено та запатентовано спосіб очищення ДСВ з використанням 

фільтруючих насадок (патент № 143085 від 10.07.2020). Очікуваний економічний 

ефект від впровадженого методу інфільтраційного очищення ДСВ з 

використанням фільтруючих насадок на території ПрАТ «Філіпп Морріс Україна» 

складає Е = 10818 грн./рік. 
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