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Maцaкa Aнтoнa "oлексaндpoBичa

<<ПiдвищeнЦя екoлoгiчнoТ безпеки Bo.цниx об' сктiB lllЛяхolvl зMеIIшIення
BПЛиBy .цoщoBих стiчниx Bo.ц 3 ypбaнiзoвaниx тepитоpiй>>o

пoДaнoТ нa здoбyTTЯ llayкoBoГo сTyПеHЯ кaн.ци.цaTa технiчниx нayк 3a
спеЦiaльнiстto 2I.06,0l_ екoлoгiчнa безпекa

,{исеpтaцiйнa poбoTa скЛa.цaсTЬсЯ iз aнoтaцii, встyпy' ЧoTиpЬox poздiлiв,
виснoвкiB, сПискy BикopисTaI{иx Д)кеpеЛ, .цoДaткiв. oбсяг ДисеpTaцiТ склaДaе
l51 стopiнкУ, У ToМy числi oснoвний TексT нa|32 стopiнкax, l3 pисyнкiв,38
тaблиць, сПисoк BикopиcTa:нИх Д}кеpеЛ з 115 нaйменyвaнЬ нa 12 стopiнкax,2

Дo.цaткiв нa 5 стopiнкax.

Aктyaльнiсть Tеlltи ДисеpTaцiйнoТ poбoти

ПpoМисЛoвиx пi.цпpиrМсTBax, с
ПpиpoДниx Bo.цниx oб'ектiв. Ha

вi.цвеДення
BикoнyсTЬсЯ
вoдoймy.

Taким
пiДвищення

ДCB
без

poбoти
Bo.цниx

ДCB, щo нaДxo.цяTь з ypбaнiзoвaниx теpитоpiй, BикopисToByIoчи ПpикЛa.ц
piзниx кpaТн свiтy, щo BПpoBa.ц}(yIоTЬ пpиpoднi Пpoцeси фiльтpauiТ ДCB.

Метoro .цисеpTaцiйнoi poбoти е пiДвищення eкoлoгiчнoТ безпеки Bo.цниx
oбoсктiв ЦIляxoМ BПpoвa.ц)кення метoдiв pеГyЛIoBaIIнЯ ПoBrpxнеBoГo сToкy Ta
зaхoДiв oЧищення lCB з ypбaнiзoBaниx теpитopiй.

,{o оснoвниx нayкoBиx pеЗyЛЬTaTiв дисеpтaцii слiд вi.цнести нacTyIIне:

,.Цoщoвi стiчнi Bo.ци (ДCB), щo фopмyloться нa теpитopiТ М1сT Ta

ДCB B Укpaiнi .цo кiнця не сфopмoвaнa, a нopМaTиBнa бaзa пoтpебyс
Пo.цaJlЬшoГo B.цoскoн€lJIення. BiдведеtIHя ПoBеpxнеBoГo сToкy з ypбaнiзoBaниx

теpитopiй пoв'язaнo з бaгaтьмa фaктopaми i oсoбливo пpoблемaTичIlе Ha

теpитopiяx, кaHaЛlЗaЦ]'ИIlИxтеpитopiяХ, Д€ вiдсyтня aбo .цo кiнця не pозBинеHa сиcTеМa кaнaЛlЗaцtЙниx

сПopyД.ПотpaплЯHtтЯ.цaнoГo TиПy стiчниx вoд (без oчищення) y вoднi oб'екти

ПpизBo.циTЬ .цo пoгiplшення якoстi Bo.ци Bo.цниx oб'сктiв, yпoвiльненнIo

пpoцесiв сaМooЧищеннЯ Ta неГaTиBHoМy BПЛиBy Нa )киTTс.цIяЛЬHIсTЬ

гiдpoбioнтiв, вoДoймищa сTa}oTЬ oбмеженo Пpи.цaTI{иМи, aбo aбсoлrотнo

HеПpи.цaTниМи ДЛЯ BикopисTaннЯ.
Гoлoвними кoМПoненTaМи ДCB з ypбaнiзoBaниx теpитopiй с зaвиолi

зa ХCк, нaфтoпpo.цyкTиpечoBиIIи' poзЧиHIIa opГaнlчнa скЛa.цoBa

piзнoмaнiтнoгo Пoxo.ц)кrння Ta зaгaльний
еколoгiчнoГo ЗaКoнo.цaBсTBa УкpaТни, Bся Bo.цa'
вoдoзбipнoТ теpитоpiТ е стi.rнoro Bo.цoto i тoмy poЗГЛЯ.цaTи Тi тpебa як вaгoмий
Чинник зaбpyДнення нaBкoЛишHЬoГo сеpr.цoBищa. Hapaзi pеГyлIoBaння Ta

з теpитopiй мiст Ta ПpoМисJIoBиx пiдпpиемств зaзвичaiт
нaJlеx{нoГo oчищеннЯ' a зaзвичaй вiДвo.цяться tlpяMo y

чинoМ, aктyaльнiсть
p1BIIя екoЛoГlЧHol 0езПеки

o.цниМи iз фaктopiв iнтенсиBIIoГo зaбpy.Цнення
Дaний чaс сTpaTегiя вi.цвoДу Ta сисTlМaTизaцii

мiнеpaльний cкЛa.ц. Згiднo
що фopмyrTЬся нa теpитopii

BиЗIIaЧarTЬся неo0Х1'цн1сTIo

об'сктiв, Зa paxyнoк oчищеннЯ



- TеoреTиЧне oбqpyнтyBaннЯ .Гa ексПеpиМенTaЛЬнe пiдтвеpлxteннЯ
poзpoбленoГo МеToДy ПpoГнoЗyBaння екoлoгiчноТ небезпеки зaбpyднення
ДCB, щo вiдвo ДЯTЬcЯ з ypбaнiзoBal{иx iеpитopiй.

- y.цocкoнЕшення клaсифiкaцii ypбaнiзoвaниx теpитopiй Зa сTyПенеM
екoлoгiчнoi небезпеки зaбpyднення ДCB Ta пpoПoнyBar{НЯ ПpинциПoBиx
сисTеМ oЧищrння ПoBrpxнеBиx стiчниx BoД.цЛя кoжнoТ ГpyПи теpитopiй.

. ЗaсToсyBaIIнЯ фiльтpyтo.rих нaсa.цoк (гpaнyл пiнoпoлiypетaнy), HА
пoглиблениx дiлянкax pельсфy (мyльдax), щo пiдвищyе oчиснi з.цaтнoстi
фiльтpyroЧих сПopУД тa зМеншyс неГaTиBHий вплив ДCB нa вo.цнi oб'скти;

Aктyaльнiсть TеMи ДисеpTaцiйнoгo дoслi.цження Мaцaкa A.o.
пiдтвеp.ЦжyrTься Taкo)к iт' TиМ' щo дисеpтaцiйнa poбoтa Bикoнaнa B
лaбopaтopiТ мiськиx Ta виpoбни.rиx стiчниx BoД FIДУ УКPДIЕП згiДнo
деpжбroджетнoТ TеМи <Poзpoбкa нopMaTиBI{oГo ДoкyМе}ITy ДсTУ 869I.2016
<HaстaнoBи щo.цo BсTaI{oBЛеIIнЯ TexнoЛoГiчниx нopМaTиBiв вiдведеннЯ ,ЦСB y
вo.цнi oб'екти>> (}lb деplкpеrсTpaцiТ 0115U0045з7), тa гoспoДapсЬкo-дoгoвipниx
poбiт з ЧAo <Фiлiп-Moppiс УкpaТнa> (j\ъ 1200/1.6 вiд 25.|2.2013 p.).

ЗнaчимiсTЬ oTриМaних pезyЛЬTaтiв Для ПpaкTиЧнoгo BикopисTaHня

Aвтopoм poзpoбленo спoсiб лoкaлiзaцiТ Ta oЧищеннЯ ДCB нa
фiльтpyrovиx нaсa.цoк'пoглиблениx Дiлянкaх pельсфy, 3 BикopисTa}IняМ

зaxищений ПaTеIIToМ Укpaiни Ns 143085 вiд |0.07.202О. ЗaпpoпoнoBaнo
BикopисTaHнЯ пoлiмеpнoГo МaTеpiaлy (гpaнyли пiнoпoлiypеTaнy TУ 6-554з-
90) Як фiльтpyrouoТ нaсa.цки ДЛЯ пiДвищення rшви.цкoстi iнфiльтpaцii Ta
oчищrння ДCB нa пoглиблениx Дiлянкax pельсфy. Poзpoблений спoоiб
oчищення {CB BПpoBa.ц)кeнo нa теpитopiТ ПAo <Екoпapк ФельДмaн), як o.цин
з вyзлiв oчищення ПoBеpxHеBиx стiчниx BoД нa теpитopii зaклaдy (Aкт шpo
BПpoBaДx{rHI{Я вiд 2З.09,20|9). Aвтopoм poзpoбленo нopМaтивниЙ ДoкyМеIIT
ДСTУ 8691 <<Haстaнoви щoДo BcTaнoBЛеннЯ TеxнoЛoГiчних нopмaтивiв
вiДве.цення ДCB y вoДнi oб'lкти>>, в якoМy викopистaнi мaтеpiaли
ДисеpTaцiйнoгo .цoслi,цlкення.

Aнaлiз oснoвtloго змiсry pобoти

У встyпi oбцpyнтoBaнo aктyaльнiсть TrМи .цисеpTaцiйнoТ poбoти,
сфopмyлЬoBaнo МrTy' oб'ект, ПpеДМeT Ta зaдaчi .цoслi.цrкення, BизнaЧrнo
нayкoBy нoBиЗHy Ta ПpaкTиЧIIе знaчeнн'I oTpиМaниХ peзyЛЬTaTlB .цисepTaцll'
BикЛaДенi oснoвнi пoлoженнЯ дисеpтaцiТ, ocoбиcтиil Bнеcoк aBTopa Ta
aпpoбaцiя pезyJIЬTaтiв pобoти.

У пepшroмy poздiлi ПpoBrДенo oГЛЯД лiтеpaтypних Дxtеprл Ta poбiт
зaкopДoнниx i вiтчизняниx BЧеI{иx щoДo Пpoцесy yТBopеннЯ Ta скЛa.цy lCB нa
теpитopii мiст Ta ПpoМисJIoBиx пiдпpиемств. Aвтopoм BсTaнoBЛенo, щo
гoЛoBIIиMи зaбpyлнroBaчaМи ДсB r зaвислi pеЧoBини (нa paxyнoк якиx
ПpиПa.цaс дo 80% зaбpyлнeнЬ' щo Ёинoсяться зi стoкoм), opгaнiчнa скЛa.цoBa Зa
ХCк, нaфтoпpo.цyкTи Ta мiнеpaльнi pечoBиI{и. Цi чoTиpи кoМПoнrнTи



зaбpyДнrнЬ r ylriBеpсaЛЬниМи,цЛЯ BиЗ}IaЧення зaGpyднeнoстi ПoBеpxнеBoГo
сToкy з TеpиTopiТ бiльlшoстi мiст Ta IIpoМисЛoBиx пiдпpисмств.

Bизнaченo, Щo iснyе пoтpебa B кoМПaкTниx сисTеМax лoкaлiзaцii тa
oчищeння ДCB нa ypбaнiзoвaниx теpитopiях. Бiльrцiсть сyЧaсниX сиcTеМ
oЧищення lCB сПpяМoBaнi нa aкyМyЛЮBaння aбo вiдве.цеIrHя .цaнoгo TиПy
стiчниx Baд y ЛoкaЛЬнy кaнaлiзaцiйнy Меpеx(y i зoвсiм не BpaxoByIоTь
iнфiльтpaцiйнi МеToДи oчищеннЯ з BикopисTaIIням фiльтpyЮЧиx зДaтнoстей
гpyнтiв. Haве.ценo гoлoвнi пpинциповi cxеI\4и Ta еЛеМrнTи TaкиХ сПopyД
(фiльтpaцiйнi шIaХTи' МyЛЬ,ци' ,Цpенaжнi кaнaBи Ta iн.), ^Гa BизнaЧенa
мoжливiсть ix BикopисTaннЯ нa ypбaнiзoвaъ{Иx тepитopiяx. oбrpyнтoBallo
неoбxiДнiсть пiДвищення piвня екoлoгiчноi безпеки BoДниx oб'сктiв, Зa
paxyнoк oЧиЩrння ДСB, щo нaДхoдяTЬ з ypбaнiзoвaних теpитopiй,
BикopисToByIoЧи ПpикЛaД piзниx кpaiн свiтy, Щo BПpoBa.цжyIoTЬ пpиpoднi
Пpoцеси фiльтpaцiТ ДCB. Aнaлiз вiтчизняниx i мirкнapo.цниx }IopМaTиBних
ДoкyМеIITiв Щo.цо ПoBo.цження з ICB дoвiв, щo цi .цoкyМенTи не BpaxoByloTЬ

фiльтpyтoчi з.цaтнoстi гpyнтiв нa теpитopiях збopy ДсB Ta oчищення {CB нa
щiльнo.зaбyдoвaн иx уpбaнiзoвaниx теpитopiяx.

У дpyгoмy poзлiлi oписaнi oб'ект Ta МеTo.ци .цoслiДжltlня' МеTo.цики
tlpoBедення ексПеpиментiв тa oбpoбЛе}Iня oДеp)кaних prЗyЛЬтaтiв. Aвтopoм
poзpoбленo МеTo.ц oцiнroвaння зaбpy.Цнeння Bo.цниx oб'сктiв .Гa

нaвкoЛиш}IЬoГo сеpе.цoвищa ДCB З ypaxyBaннЯМ кoефiцiснтa фiльтpaцii
rpyнтiв IIa TеpиTopiяx, сyмi>книx з ypбaнiЗoBaниМи' ПpoaнaЛiзoвaнo BIIЛиB

ДCB (щo yTBopIoеTЬcЯ нa piзниx ПpoМисЛoBиХ пiдпpиемствax) нa вoДнi
oб'скти (вoдoйми oxoЛo.ц)кyBaчa TЕЦ 5 Ta p. Pyлкa), y.цoскoнaленo
клaсифiкaцiro ypбaнiзoBallиx теpитopiй зa сTyПенеМ зaбpyлненoстi ДCB 3
вi.цпoвiДниМи Пpиl{циПoBиМи сисTеМaМи oчищrння ДCB.

Пpoведенo спецiалъний aнaлiз tI|4Лу, щo збиpaсTЬся B JIoTкoBiй чaстинi
aвтoмобiлЬниx дopiг Ta BсTaIIoBЛенo' щo сaМе нa цiй пoвеpxнi нaкoПичyеTЬся
дo 90 0/o дoмiшoк, якi BинoсЯTЬся зi зливoBиМ сToкoM пi,ц чaс випaДiння ДoЩУ,
щo с осIIoBIIиМ зaбpyлнrоBaчеM TlpИ змивaннi ДoщoBиМ сToкoМ з
aвтoмoбiJlЬниx дopiг.

У.цoскoн€Ulенo клaсифiкaцiro ypбaнiзоBaниX теpитopiй, щo Мox{е
BикopисToByBaTисЬ Як бaзa ДЛя бaгaтьox poбiт щoДo pеГyЛIoBaння Ta
мoнiтopингy ДCB i oсoбливo Пpи пpоектyвaннi кaнaлiзaцtЙних Мrpехt.
ПpoгнoзyBa}IнЯ зaбpyднeнoстi ДCB Дar зМoгy бiльrш чiткoгo кoнTpoЛЮ
Bикoнaння екoлoгiчнoгo Зaкoнo.цaвсTBa нa ypбaнiзoвaниx теpитopiяx.

У TpeТьoгt{y poздiлi aвTopoМ ПpoBе.ценo aпpoбaцirо ефeктивнoстi
oчищеH}lя ДCB фiльтpyвaнняМ TlpИ викopистaннi piзних фiльтpyro.lиx
нaсa,цoк (бaзaльтовa кpиxTa' ГpaнyЛи пiнoпoлiyprTa}Iy (ППУ), ДеpеBиIIнa
TИpca i гpaнyли вaпнякy). У xoдi лaбopaтopниx ,цoслiДжень ефективнoстi
oчищrння,ЦCв BcTaIIoBJIеI{o' щo МaксиМaЛЬHr зМенtrlrння зaбpyлненoстi
oЧищениx ДCB зa ЗaBислиМи pеЧoBинaМи Мo}ке ,цoсяГaTи 98 % (ППУ'
бaзaльтoвa кpиxTa), зa ХCК- s6% (лepевинHa TИpca), зa нaфToПpoДyкTaМи -

98% (дepевиHнa тиpсa) Ta Зa мiнеpaлiзaцiсro дo |9o/o (гpaнyли ГtПУ).



Ефект oчищення Пpи викopистaннi гpaнyЛ ППУ зa ЗaBисЛиМи
pеЧoBиIIaМи сTaнoBиTЬ 98уo, зa ХCК 84oА, зa нaфтoПpo'цyкTaми 97o/o Ta Зa
сoлевмiстoм I9%, Pегенеpaцiя гpaнyл ППУ, B пopiвняннi з iнrцими

фiльтpyroчиMи }Iaсa.цкaМи' r бiльur вигi.цнoro зa paxyнoк ix меxaнiчнoi
стiйкoстi i зpy.rнoстi теxнoлoгiТ pегенеpaцiТ.

Для пi.цвиЩення tцви,цкoстi фiльтpyвaНъ{Я шiсля бaгaтopaзoBoГo
BикopисTa:нНЯ фiльтpyroЧИх НacaДoК, У poбoтi були зaпpoПoнoвaнi вiдпoвiднi
МеTo.ци prГенepaцiТ фiльтpyoчиx Flaca.цoк Ta TеХ}IoЛoгiчнi yМoBи BикopисTaнI{Я

.цaHoГo МeToДy.
Четвepтий poзлiЛ ПpисBЯЧенo ПpaкTиЧнiй poзpoбцi спoсoбy oчищення

.цCB нa пoглиблениx .цiлянкax pельефy ypбaнiзoBallиx теpитopiй 3
BикopисTaIIняМ фiльтpyroниx нaсa.цoк Ta poЗpaxyнкy екoЛoГo-екoнoМiЧHoТ
ефективнoстi вi.ц Bпp oBaДx{енHя .цaнoгo спoсoбy.

З ypaxyвallняМ експepиMенT€lJIЬних .цaниx, poзpoбленo iнфiльтpauiйний

спoсiб oчищенHя flCB З BикopисTaI{няМ ефективниx' екoЛoгiчно безпечниx i

ДoсTyПних З екoнoмiчнoi Toчки зopy фiльтpyroЧИX НacaДoк (гpaнyл ППУ) як

ГoЛoBI{oГo фiльтpyroЧoГo шapy сПopy.ци. Експеpиме}IT€LлЬнo BсTaнoBЛеl{o

oптимaльнi yМoBи BикopисTaННЯ oчиснoi сПopy.ци: TеМПrpaTypниЙ pежиМ'

пepioди.rне oЧищеHHя BеpxнЬoГo фiльтpyroЧoГo шapy (в зaлежнoстi вiД скЛa.цy

ДCB)' .цoГЛяД Зa ЗеЛениMи I{aсa.ц}ке}IняМи BеpxнЬoГo шapy Ta сеЗoннa

pеГенеpaцiя фiльTpylочиx нaca.цoк. Зaпpoпoнoвaний спoсiб oЧищення ICB
Мo)ке бути безпосеpеДнЬo BПpoBaджeниЙ як нa щiльнo зaбyДoвaниx

ypбaнiзoвaних теpитopiяx (мiстa, пiдпpисмствa), тaк i нa.цiлянкax.це вiдсyтня

aбo .цo кiнця не сфopмoBalla ДoщoBa кaнaлiзaцiйнa меpежa. BпpoBa.ц}кеннЮ

poзpoбленoГo спoсoбy oЧисTки ДCB L{a теpитopiяx пiдпpиемств cПpияЛo

poзpoблення B спiвaвтopствi нopМaTиBt{oгo .цoкyМенTy.цCTУ 8691.2016

<Haстaнo3и Щo.цo BсTaHoBЛеннЯ TеХнoЛoГiчниx нopМaтиBiв вiдведеHня ДCB y

вoднi oб'скти>>.
Cтyпiнь oбrpyнтoвaнoстi нayкoBих ПoЛo2кенЬ' BисtIoBкlB l

рекoмендaцiй, сфoрмyлЬoваllих B ДисеpTaцiйнiй pобoтi Maцaкa A. o.

BBa}кaIo .цoсTaTIIЬoЮ. Hayкoвi ПoЛoження' BиснoBки

сфopмyльoвaнi B дисеpтaцiТ, вiДпoвi.цaloть BиМoГaМ

дослiджень. Bисoкий piвень oбrpyнToBalloсTi нayковиx Пoлo}кrнь, Bиснoвкiв,
pекoМe}I.цaцiй, сфopмyлЬoBallиx y ,цисеpTaцiТ, ix вipoгiднiсть зaбезпеченi:

пpoфесiйним виpiшенням aBTopoМ низки нayкoBиx ЗaB.цaнЬ, щo
сПpияЛo pеaлiзaцiТ пoотaвленoi МеTи дoслiд>кeння, Ta a.цeкBaTнiстro
сTpyкTypнo-лoгiчнoi сxеми .цoслi.цженIIя BизIIaченiй метi: кoжен нaстyшний
poздiл .rи пiдpoздiл opгaнiчнo пoв'язaниft З ПoПrpеДнiм i .цoПoBн}or йoгo;

BикopисTaIIняМ rпиpoкoТ бaзи лiтеpaтypниx ДжеpеЛ Зa TеМoЮ

дисеpтaцii i Дoстaтнiм МaсиBoМ aнaлiтичниx Дaних (списoк викopистaнoТ
лiтеpaтypи BкJIIoЧaс 1 15 нaймeнyвaнь);

- вiдповi.цнoстi ПpеДМrTнoТ спpямoвaнoстi .цисеpTaцiйнoгo .цoслi.цження
ПaсПopTy нayкoвoi спецiaльн ocтi 21.0б.0l <<екoлoгiчнa безпекa>;

I

Дo

pекoМен.цaЦ1l,
тaкoгo вlаДУ



_ .цoсTaTнЬoЮ ГеoГpaфiеrо aпpoбaцii oтpимaниХ pеЗyльтaтiв нa нayкoвo-
IIpaкTичI{иx кoнфеpенцiях, y Toluy числi й мiжнapo.цниx.

Pезyльтaти ДoсЛi.ЩкенЬ aBTopa пpойrшли ширoкy aпpoбaцiю нa
мiтснapoдниx нayкoвo-теxнiЧних i нayкoвo.пpaкTиЧниx кoнфеpенцiяx (y тoмy
числi Зa кopдoнoм), Щo свiДчить Пpo Дoстaтнiй piвень пoiнфopмoвaнoстi
yкpaiЪськиx tI
Maцaкoм A.o.

зapyбiтсних нayкoвцiв Ta фaxiвцiв Щo.цo Bикoнaнptx
нayкoBиx i пpaктиuниx poзpoбoк.

Пoвнoтa BикЛaДення oсttoBIIих ПoЛoж(енЬ ДисеpTaцiТ в опyблiкoBaниx
Пpaцяx.

кoнфеpенцiй. Кiлькiсть, oбсяг Ta змiст .цpyкoвal{иx ПрaЦЬ вiдпoвiдaroть
BиМoГaM MoH УкpaiЪи щoдo пyблiкaцiй oс}IoBIIoГo змiстy ДисеpTaцiТ нa
здoбyття HayкoвoГo сTyпенЯ кaн.ци.цaTa }rayк i е пiдстaBolo aвтopовi щoДo
пyблiuнoГo ЗaxисTy ,цисеpTaцiТ. HaвеДенi в aвтopефеpaтi нayкoвi Пojloження,
BиснoBки i pекoмендaцii B ПoBнoМy oбсязi poзкpитi й oбrpyнтoвaнi в текстi
дисеpтaцii.

{oстовipнiсть oTpип,taних pеЗyЛьтатiв
oзнaйомЛення зi змiстoм дисертaцii, oсIIoBниМи пyблiкaцiями Ta з

aвтopефеpaToМ .цoзBoЛяr BизIIaTи' щo MеTy дoслiдlкення .цoсЯГIIyTo. Це
знaйшлo вiдoбpalкrння B oснoBIIиx ПoлoxtеннЯx poбoти, якi сфopмyльовaнi
aBTopoМ oсoбистo i xapaктеpиЗyloTЬся ПеBIIoIo нayкoBolo нoBизHoIo.

,{oстoвipнiсть Ta oбгpyнтoвaнiсть ocнoBl{иx нayкoвиХ ПoЛo)I(енЬ
ДисеpTaцiйноТ poбoти Мaцaкa A. o. пiдтвеp.Ц)кyrTЬсЯ Тx aпpoбaцiеro нa
Ilayкoвo-пpaктинниx кoнфеpенцiях, пyблiкaцiями y вiтчизняниx HayкoвиХ

фaхoвих Bи.цaнняx' Зa кop.цoнoМ' y нayкoBих пеpioди.rниx Bи.цaннЯх, якi
BклIoЧенi Дo мiжнapoДниx нayкoМeTpичниx бaз. PезyЛЬTaTи Дослi.цжень дoбpе
yЗГoД)кyloTЬся з сyчaсHиМи TropеTичниМи Ta ПpaкTичниМи ДaНИМИ щoДo
фopмyвaння Пpoцесiв зaбpy,ц}IеHI{я ДCB.

MетoДичний piвeнЬ ПpoBrДeниx ДoслiДжсень
,.{oстaтнiй стyпiнь дoстовipнoстi тa oбгpyнтoвaнoстi нayкoBиx виснoвкiв

i pекoмендaцiй oTpиМaниx i poзpoблениx aBTopoМ, пiдтвep.Ц)кyrTЬсЯ
ЗaсTocyBaIIня]\л сyчaсниx метo.цiв вимipювal{Ь Ta МеTo.цoЛoгiТ ik ПpoBе.ценн'I.

Peдaкцiйний aнaлiз
,{исеpтaцiя oфopмЛенa вi.цпoвiДнo Дo BимOг .цo oфоpмлеtlня Дисеpтaцii,

ЗaTBеp.цх{ениХ Haкaзoм Мiнiстеpствa oсвiти i нayки Укpaiни j\b 4О вiд
12.01,.2017.

Зa темoro .цисеpTaцii oпyблiкoBallo l2 дpyкoBaниХ Пpaць, y ToМy числi: 1
кoлrкTиBHa МoнoГpaфiя, 5 стaтей y нayкoBиx фaxoвиx Bи.цaнняx (з ниx2 стaттi
y Bи.цaI{Hях, якi Bxo.цяTЬ дo мiжнapoДнoТ нayкoМеTpичнoi 6aзи SCOPUS)' 1
ПaTrIIT УкpaТни, 5 дo.цaTкoBиx пyблiкaцiй у x{ypнaЛax i мaтеpiaЛax



Biдпoвiднiсть TексTy aвтopеферaTy i дисepтaцii
.{етaльний aнaлiз Пpе.цcTaBЛенoГo pyкoПисy .цисеpTaцiТ тa aвтopефеpaтy

дисеpтaцiТ пiдтвеpдlкyе вi.цпoвiДнiсть" oсtloBtlиx Пoлo)кенЬ' BикЛa.цениx y
aвтopефepaтi тa pyкoПисy дисеpтaцiТ.

flискусiйнi пoлorкення Ta зayBa2кеtIHя зa змiстoм Дисертaцii

Hе зBarкaЮЧи нa зaзнaченi ПoЗиTиBIIi xapaктеpисTики .цисеpTaцiйнoi
poбoти, Boнa, нa мiй ПoГЛя.ц' не пoзбaBЛенa ПеBlIиx не.цoлiкiв Ta Диcкyсiйниx
[oЛox{ень. Зoкpемa' BBa}кa}o зa неoбxi.цне нa,цaTи тaкi зayBa)кеннЯ:

1. Пoтpебyс бiльrш .цеT€tJIЬI{oГo oбцpyнтyBaнI{Я y Poздiлi 1 пpoблемa
екoлoгiчнoТ небезпеки Bo.цниx oб'сктiв вiд BПЛиBy .цощoBиx стiчниx Bo.ц З
yp б aнiзoв aъIИх теp итop i й.

2, Пoтpебyroть Дo.цaTкoBoГo oбгpyнтyBaнIlя y Poздiлi 1 системи
вi.цве.цення .цoщoBих стiчних Bo.ц з ypбaнiзoBaниХ теpитopiй в кpaТнax eC тa в
Укpaiнi.

з. ,.{o пiдpoздiлy 2,2. Poздiлy 2 дисеpтaцii неoбxi.цнi ДoДaткoвi
ПoЯсненнЯ щo.цo вибopy ypбaнiзоBaниХ теpитopiйдЛя ПpoBе,цення.цoслiДжень
впливiв .цoщoBиx стiчних Bo.ц з ниx Ha вo.цнi oб'скти Ta щo.цo неBpaxoBaниx
мийних Ta T€UIиx стiчниx Bo.ц з ypбaнiзoвaниx теpитopiй.

4. З Poздiлy 3 кЗaxoди щoдo зМенЦIеHI{я BПЛиBy.цoщoBиx стiчниx Bo.ц З
ypбaнiзoвaHих теpитopiй Ha нaBкoЛишнс сеpе.цoBиT.rIе) П. 3.4. МеTo.ци
ПpoBr.цeння ексПrpиМентiв ПrpенесTи в Poздiл 2 кMетoди oцiнки BПЛиBy

.цoщoBиx стiчниx Bo.ц нa ypбaнiзoвaниx теpитopiяx))' a зaJIиIIIиTи в PoзДiлi 3
тiльки pеЗyЛЬTaTи .цoслi,цх<ень.

5. ,{o пiдpoздiлy 4,|. Poздiлy 4 .цисеpтaцiТ неoбxiднi .цoДaткoвi
ПoясненнЯ' У чoМy ПpaкTичнe ЗнaчеHI{я ЗaПpoПoнoBalloгo нopМaTиBIIoГo

ДoкyМrнTy <<Hacтaнoви щoДo BсTaнoBлеIIHя TеxнoЛoГiчниx нopмaтивiв
вi.цве.цення дoщoBиx отiчних вo'Ц У вoДнi oб'скти>>.

6. У дисеpтaцiйнiй poбoтi TpaПJIяIoTЬcЯ BИfIaДки не зoвсiм кopекTнoГo
Пpе.цсTaBЛення мaтеpiaлiв, зoкpемa oфopМЛення pисyнкiв 2'1, 2.2, 2.4, 2.5,
вeликi пpобiли нa стopiнкaх, oфopМЛення тaблиЦь l.5, 1.9,2.6,2,7,2.8,2.9,
oфopмлення лiтеpaTypних джеprЛ.

HaвеДенi ЗayBa}кrння t{е зHижyIoTЬ Зaг€UlЬнoгo ПoЗиTиBнoГo вpaження вiд

ДисеpTaцiйнoТ poбoти й мorкyть poзГЛЯДaTИcЬ ЯК пoбax<aнrт'Я ДЛЯ ypaxyBaння ik
y oфopмленнi pезyльтaтiв Пo.цЕLЛЬшиx .цoслiДженЬ.



BиснoBoк

,{исеpтaцiйнa poбoтa Maцaкa Aнтoнa oлексaнДpoBичa <<ПiДвищення
екoлoгiчнoi безпеки BoДних oб'сктiB lIIЛяхoM ЗlшеHlIIення BIIЛиBy ДoщoBих
стiчниx BoД з ypбaнiзoвaних теpитopiй> Зa свoiм змiстoм вiдпoвiдaс
шaсПopTy спецiaльнoстi 21.06.01 _ екoлoгiчнa безпекa.

,{исepтaцiйнa poбoтa Мaцaкa A.o. r aкTyaЛЬнoto ЩoДo нayкoBoГo
oбrpyнтyBaнHЯ opгaнiзaцiйнo-теxнiчних pitшень, нaПpaBЛениx Ha
BПpoBaДження мeтoДiв pеГyJIIoBaнI]я ПoBеpxнеBoГo сToкy тa зaxoдiB oчи.щення
ДCB з ypбaнiзoBallиx теpитоpiй Для пi.цвищення piвня екoлoгiчнoТ безпеки
Bo.цниХ oб'ектiв УкpaТни. Mетa poбoти .цoсяГIIyTa.

У .цисеpTaцiйнiй poбoтi виpirшенo кoнкpеTнy нayкoвo.Пpиклa.цнy
пpoблeмy, дисеpтaцiя мiстить низкy нoBиx IloЛoxtенЬ' якi r oсoбистими
здoбyткaМи aBTopa Ta МaЮTЬ IIayкoBy IIoBизнy i цiннiсть, пoзиTиBHе 3нaЧення
.цЛя пo.ц€tЛЬшIoГo пiДвищення piвня екoлoгiчнof безпеки Bo.цних oб'ектiв. Змiст
дисеpтaцii y BсTaIIoBЛеIIoМy нopМaTиBъIИNIИ aкTaМи oбсязi Ta фopмi
вiдoбpaжений в aвтopефеpaтi.

flисеpтaцiйнa poбoтa с зaBеpшеIIиM Дoслi.цженняМ' мiстить нayкoBy
нoBизI{y Ta ПpaкTиЧнy кopисTЬ' вiДпoвi,цaе BиМoГaМ, якi BисyBaIoTься .цo
кaнДиДaTсЬкиx.цисеpTaцiй ДAк MoH Укpaiни - П.П. 9, ||, |2, |з кПopядкy
Пpисy.цх{енHЯ IIayкoBиx стyпенiв>, зaTBep.ц)кенoГo ПoсTaнoBoIo Кaбiнетy
Мiнiсщiв УкpaТни J\b 567 вiд 24.07 .201,з, a iТ aBTop Maцaк Aнтoн
oлексaн.ЦpoBиЧ зacЛyГoByr Пpисy.цxreннЯ HayкoBoГo сTyIIеl{Я кaн.циДaTa
теxнiчниx нayк зa спецiaльнiстro 2|.06,01_ eколoгiчнa безпекa.

oфiцiйний oпoнент,
стaprший ЁиклaДaч кaфедpи
ПpиклaДHoТ мехaнiки Ta технoлoгiй
ЗaxисTy нaBкoЛиIПнЬoГo сеpе.цoBищa
HaЦioнaлЬнoГo yнiвеpсиTеTy
цивiльнoГo зaxисTy УкpaiЪи,
кaнДиДaT теxнiчниx }rayк o. M. Cеpiкoвa
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