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Сучасний стан природокористування та екологічної безпеки України 
швидко змінюється, має загрозливі тенденції до погіршення, відрізняється 
невизначеністю.

Серед сучасних екологічних проблем залишаються численні екологічні за-
грози, викликані як господарською діяльністю, так і природними чинниками, у 
тому числі транскордонні, які формуються на територіях Російської Федерації, 
Румунії та інших держав. До суттєвих відносяться екологічні наслідки військових 
дій, які підсилюють загрози негативних змін стану навколишнього природного 
середовища на південному сході України.

Потребують прискорення роботи з імплементації екологічного законодав-
ства Європейського Союзу (ЄС) в Україні як обов’язкової вимоги членства у ЄС. 
Впровадження екосистем підходу у природоохоронне законодавство України. 

Розроблення, планування та здійснення заходів щодо забезпечення 
екологічної безпек и неможливе без проведення відповідних досліджень та 
залучення наукових організацій Міністерства екології та природних ресурсів. 
Головним стратегічним завданням стає перебудова існуючої системи госпо-
дарювання під екологічно припустимі межі. 

УКРНДІЕП здатний вирішувати екологічні проблеми на різних рівнях їх ви-
никнення – від державної політики і нормативно-правового забезпечення до 
конкретних організаційних та інженерних рішень. 

Установа має багаторічний досвід вирішення екологічних проблем на 
міжнародному, державному, галузевому, регіональному та локальному рівнях. 
УКРНДІЕП має сучасну приладову базу, аналітичний центр, атестований на 
право виконання вимірювань у галузі державного метрологічного нагляду, що 
дає можливість одержати якісну первинну інформацію. До галузі атестації вхо-
дять такі об’єкти вимірювань, як вода питна, поверхнева, підземна, зворотна, 
дистильована; ґрунти, донні відкладення, відходи, викиди газопромислові, 
атмосферне повітря, повітря робочої зони. Установа має дозвіл на роботи із 
збудниками III-IV групи патогенності та інші дозвільні документи. 

УКРНДІЕП здійснює наукове супроводження виконання  міжнародних 
зобов’язань України стосовно збереження навколишнього природного середо-
вища, в тому числі Конвенції Єспоо, Бернської Конвенції, Кіотського протоколу 
та інших. 

До основних  напрямків діяльності установи спрямованих на вирішення 
актуальних природоохоронних проблем, що існують в Україні, відносяться, 
зокрема, наступні.

Розроблення проектів нормативних документів. Розроблення наукового 
обґрунтування змін підходів екологічного оподаткування, змін та доповнень до По-
даткового кодексу України в частині скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;
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Наукове обґрунтування та розроблення методології визначення екологічних 
показників щодо оцінки стану водних ресурсів України.

Забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають 
особливій охороні. Проведення досліджень та підготовка матеріалів з роз-
ширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Формування переліку водних екосистем, які забезпечують основні 
екосистемні послуги, з оцінкою вартісної цінності їх біорізноманіття та розро-
блення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем

Вивчення шляхів розповсюдження інвазійних видів флори і фауни та їх впливу 
на стан екосистем.

Поводження з відходами. Розробка Порядку розроблення, подання 
та реєстрації Декларації щодо відходів з урахуванням основних принців 
європейської політики у галузі відходів.

Розроблення Порядку створення та ведення Реєстрів суб’єктів господа-
рювання, які отримали  Дозволи на здійснення операцій у сфері поводження 
з відходами.

Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення ОВНС об’єктів 
поводження з відходами.

Розроблення проекту НД «Осад стічних вод. Підготування органо-мі не раль-
ної суміші з осаду стічних вод»;

Розроблення Положення про кінець статусу відходів на вимогу Рамкової 
Директиви Європейського Парламенту та Ради Розроблення Положення про 
побічні продукти на вимогу Рамкової Директиви Європейського Парламенту 
та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року  «Про відходи та скасування 
деяких Директив»; 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року  «Про відходи та 
скасування деяких Директив».

Наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-ін фор-
маційне, правове та організаційне забезпечення екологічного мо ні то-
рин гу. Розроблення проекту методики застосування нижнього та верхнього 
порогів оцінювання якості атмосферного повітря згідно з вимогами Директиви 
2008/50/ЄC.

Транскордонний вплив на якість атмосферного повітря викидів промислових 
підприємств.

Розроблення комплексних природо- та водоохоронних заходів на  ре гіо-
наль ному, галузевому рівнях, а також на рівні окремих підприємств  і об’єктів 
господарювання. Аналіз ефективності реалізації водоохоронних заходів у ба-
сейнах річок Дніпро, Дністер та Дунай на території України;

Екологічні наслідки реалізації водоохоронних заходів на малих річках України;
Інвентаризація точкових джерел забруднення та визначення їх впливу на 

морське середовище на ділянках шельфу Чорного і Азовського морів;
Міжнародна діяльність в сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності 
на стан поверхневих та підземних вод на території України;

Наукове забезпечення розробки та реалізації міжнародної Українсько-
Румунсько-Молдовської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю;

Аналіз досягнення Україною встановлених національних цільових показників 
до Протоколу про воду та здоров’я (затверджені Наказом Мінприроди України 
від 14.09.2011 р. № 324) та визначення необхідності їх перегляду.
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Розроблення екологічних програм і нормативів, комплексних приро-
доохоронних заходів, оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), 
дослідження наукових проблем екологічної експертизи та екологічного 
аудиту. Оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного по-
віт ря викидами підприємств паливно-енергетичного комплексу України.

Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення надходження за-
бруднюючих речовин з дифузних джерел сільськогосподарського походження 
до водних об’єктів;

Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної 
багатофакторної екологічної оцінки при реалізації процедур стратегічної 
екологічної оцінки (СЕО);

Розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки 
фізико-хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою набли-
ження (апроксимації) водного законодавства України до права ЄС.

Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан по-
верхневих та підземних вод на території України; 

Окремої уваги потребує напрямок робіт з удосконалення нагляду за 
дотриманням законодавства у природоохоронній галузі.

На даний час центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального викори-
стання, відтворення і охорони природних ресурсів залишається Держав-
на екологічна інспекція України (ДЕІУ), яка здійснює свої повноваження у 
відповідності до ст. 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища», Положення про Державну екологічну інспекцію України 
(затв. Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 454/2011) та в ме-
жах зазначеного положення.

Загальні вимоги до діяльності щодо державного нагляду (контролю) виз-
начено у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності», який є багатосекторальним і не містить 
специфіки природоохоронної галузі.

ДЕІУ виконую свою діяльність шляхом перевірок суб’єктів господарювання 
у відповідності до «Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів го-
сподарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства» 
(затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України від 10.09.2008 № 464).

Наведені у зазначених джерелах  повноваження ДЕІУ є дуже широкими, 
багатозмістовними та стосуються великого кола різнорідних (природних та 
техногенних) об’єктів. Але слід констатувати, що нагальні загрози екологічній 
безпеці та ризики, пов’язані з її порушенням, не одержали належного 
відображення.

З іншого боку, здійснення повноважень фахівцями ДЕІУ вимагає глибоко-
го та досконалого знання ними законодавства, вимог нормативно-технічних 
документів, професійних знань та навичок у різних галузях науки та техніки. 
Важливим інструментом ДЕІ є лабораторно-аналітичні дослідження, які зі 
свого боку вимагають окремих спеціальних знань, зокрема, у галузі відбору 
та підготовки різноманітних проб та зразків. Зазначені вимоги значною мірою 
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посилюються через необхідність зближення національної природоохоронної 
діяльності до вимог Європейського Союзу.

Для усунення цих протиріч, що ускладнюють, а іноді й унеможливлюють, 
ефективну діяльність працівників ДЕІУ, потрібні глибокі наукові та методичні 
розробки та поточний науковий супровід, який може забезпечити УКРНДІЕП.

Таким чином, пріоритетними напрямками наукової діяльності УКРНДІЕП 
охоплено всі ключові проблеми природокористування та екологічної безпеки 
в Україні. 
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 До зони спостережень (ЗС) Хмельницької АЕС (далі – ХАЕС) віднесено 
територію радіусом 30 кілометрів з урахуванням експлуатації 4-х енергоблоків 
на повній потужності, а також з урахуванням прогностичних оцінок радіаційної 
обстановки в районі розміщення станції при її тривалій експлуатації.

При уточненні координат межі ЗС ХАЕС до переліку з 125 населених пунктів, 
що входять до 30-км зони навколо ХАЕС, не було включене місто Шепетівка, 
яке знаходиться на відстані 27,5 км від станції.

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, обласна державна 
адміністрація неодноразово ініціювали розгляд у вищих виконавчих та зако-
нодавчих органах України питання щодо включення м. Шепетівка до переліку 
населених пунктів, що входять до 30-км зони навколо Хмельницької АЕС.

За результатами виконаного УКРНДІЕП обґрунтування необхідності вклю-
чення м. Шепетівка до 30-км зони Хмельницької АЕС було встановлено, що у 
межах ЗС на площі 1143,3 га розташована приблизно третина житлового фонду 
міста, основна міська зона рекреації, дитячий оздоровчий табір, новий питний 
водозабір „Лісова галявина”, водогін від Кам’янківського питного водозабору, 
а також ряд підприємств, організацій та установ.

Основним фактором ризику для населення м. Шепетівка, пов’язаним з 
наявністю Хмельницької АЕС, є можливість радіоактивного забруднення навко-
лишнього середовища внаслідок викидів з реакторних установок станції в разі 
запроектної аварії. Радіаційний ризик такої ситуації обчислюється як добуток 
ймовірності реалізації аварії і ймовірності ризику смерті внаслідок радіаційних 
викидів від вказаної аварії. 

За розрахунками, наведеними в ОВНС другого енергоблоку ХАЕС, цей ризик 
для населення за 50 років життя на території, забрудненій після проходження 
радіоактивної хмари викиду при запроектній аварії, на відстані 2,8 км від АЕС 
(на межі СЗЗ) становить у середньому 2,8´10-9 1/реактор•рік, тобто є нехтовно 
малим, але при цьому зазначено, що вздовж осі проходження радіоактивної 
хмари дозові навантаження обумовлюють введення двомісячних обмежень на 
споживання забрудненого молока на відстані більше 30 км.

За висновками екологічного обґрунтування, внаслідок розміщення м. 
Шепетівка на південний захід від ХАЕС, тобто в напрямку панівних вітрів, 
ймовірність проходження радіоактивної хмари при запроектній аварії саме в 
секторі Шепетівки вдвічі більша, ніж при рівномірному розподілі вітрів за на-
прямками. 

Виявлено геологічні фактори середовища, які можуть збільшувати ризики 
для населення м. Шепетівка при запроектній аварії: 
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• близькість території міста до зон тектонічних і неотектонічних розломів, 
в тому числі й тих, що проходять поблизу від ХАЕС, а отже і більша 
ймовірність поширення епіцентру гіпотетичного землетрусу (який за 
сценарієм є причиною запроектної аварії) саме на цю територію, що 
додатково погіршить стан навколишнього середовища; 

• наявність в районі міста виходів на поверхню кристалічних порід, які 
спричиняють підвищення природного гама-фону, що в певній мірі може 
посилити дію довгострокового опромінення внаслідок запроектної аварії; 

• здійснення питного водопостачання міста з Шепетівського родовища 
підземних вод, яке знаходиться на території зони и сполучається з іншими 
використовуваними басейнами підземних вод ЗС (про що свідчить 
утворення практично на всій території зони регіональної депресійної 
воронки), а отже і імовірність додаткового радіаційного впливу на на-
селення міста через споживання питної води забрудненої внаслідок 
запроектної аварії.

Таким чином, аналіз природних факторів в районі Шепетівки доводить, що 
радіаційний ризик ситуації для мешканців Шепетівки є не меншим, ніж для 
мешканців найближчих населених пунктів, включених до 30 км зони. 

Слід також враховувати, що забруднені стічні води з території міста і з очис-
них споруд по гідрографічній сітці потрапляють до р. Горині і транспортуються 
нею через всю прилеглу до ХАЕС територію, що вимагає поширення на м. 
Шепетівку моніторингових досліджень, які проводяться у межах ЗС.

Виявлено ряд містобудівних та соціальних чинників, що є підтвердженням 
необхідності віднесення м. Шепетівка до ЗС.

Близько третини населення міста (а це більш ніж 14 тис. мешканців) вже 
зараз має житло у районах, які знаходяться на відстані менше 30 км від ХАЕС, 
тобто фактично у 30-км зоні ХАЕС. В цій зоні знаходяться і перспективні житлові 
масиви, населення яких становитиме більше 7 тис. чол.

Оскільки основні підприємства сфери промисловості, транспорту та послуг 
зосереджені за межами цих районів, їх населення здійснює щоденні міграції до 
інших районів міста і в зворотному напрямку. Збільшенню вказаних міграційних 
потоків сприяє також зосередження в межах ЗС основних об’єктів рекреації 
населення міста. Лісові угіддя ЗС відвідуються значною частиною міського 
населення, зокрема з метою збору грибів та ягід.

Населення Шепетівки у значній мірі споживає харчові продукти місцевого 
походження, в тому числі вирощені в межах ЗС. Місцеві корми використову-
ються для відгодівлі сільськогосподарських тварин та птиці. 

Таким чином, існують тісні зв’язки між районами міста, розташованими 
всередині і зовні території ЗС, а також між містом і позаміськими територіями 
ЗС. Все це доводить наявність спільної дії факторів, пов’язаних з експлуатацією 
ХАЕС, на все населення м. Шепетівки і, відповідно, однаковість ризиків для на-
селення міста і інших населених пунктів ЗС. 

Включення м. Шепетівка до ЗС мало б сприяти більш ретельному контро-
лю за станом навколишнього середовища, покращенню екологічної ситуації, 
поліпшенню медичного обслуговування населення та розвитку міської 
інфраструктури.
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Протокол про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання 
транскордонних водотоків та міжнародних озер (далі – Протокол) був 
ратифікований Україною в 2003 році та вступив в силу 4 серпня 2005 року 
після ратифікації його 16-ма Сторонами Протоколу [1]. Мета Протоколу 
полягає у тому, щоб на всіх відповідних рівнях, як у загальнодержавному 
масштабі, так і у транскордонному та міжнародному контексті, сприяти охороні 
здоров’я та благополуччю людей на індивідуальній та колективній основі 
згідно із принципами сталого розвитку шляхом удосконалення управління 
водними ресурсами, включаючи охорону водних екосистем, а також шляхом 
попередження, контролю і зниження ступеня поширення захворювань, 
пов’язаних із водою [2].

Відповідно до статті 6 Протоколу, Сторони мають встановити та опублікувати 
національні та/або місцеві цільові показники, які мають відношення до норм 
та рівнів результативності, яких необхідно досягати чи підтримувати для 
забезпечення високого рівня захисту від захворювань, пов’язаних із водою.

Цільові показники мали бути встановлені протягом двох років з моменту 
вступу Протоколу в силу, тобто до серпня 2007 року, але Україна на той час 
своїх зобов’язань не виконала. Лише в результаті впровадження спільного 
українсько-норвезького проекту в 2010 році було створено перелік національних 
цільових показників (НЦП) та винесено його на обговорення. Остаточна редакція 
переліку НЦП була затверджена Наказом Мінприроди № 324 від 14.09.2011 
року. 

Загалом, перелік НЦП України складається з 15 цільових показників, що 
охоплюють 8 з 14 підпунктів п.2 Статті 6 Протоколу про воду та здоров’я: 

1. Покращення безпечності питної води за мікробіологічними показниками 
(кишкова паличка (E.coli) та ентерококи).

2. Покращення безпечності та якості питної води за хімічним складом 
(за пріоритетними показниками: фториди, нітрати (по NO3), нітрити, 
миш’як, свинець, залізо загальне, жорсткість, сухий залишок, сульфати, 
хлориди, марганець).

3. Зниження рівня захворюваності населення холерою, бацилярною 
дизентерією (шигельоз), гострою кишковою інфекцією викликаною 
ентеро-геморрагічною кишковою паличкою (ЕГКП), вірусним гепатитом 
А, черевним тифом, водно-нітратною метгемоглобінемією пов’язаних з 
вживанням недоброякісної питної води.

4. Забезпечення необхідним новітнім обладнанням лабораторій для 
перевірки безпечності та якості питної води.

5. Забезпечення населення питною водою належної якості.
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6. Забезпечення дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних за-
кладах якісною питною водою.

7. Забезпечення населення централізованими системами  водовідведення.
8. Забезпечення дітей покращеними умовами санітарії в дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах (покращення умов санітарії і 
підключення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до 
систем водовідведення).

9. Зменшення протяжності трубопроводів водовідведення та водо пос-
тачання, що перебувають в аварійному стані.

10. Зменшення обсягу скиду стічних, шахтно-кар’єрних та колекторно-
дренажних вод без очистки і недостатньо очищених.

11. Підвищення ефективності роботи очисних споруд.
12. Розробка і затвердження планів управління басейнами річок Дніпро, 

Дністер, Дунай, Тиса, Сіверський Донець, Південний Буг.
13. Підготовка та оприлюднення Національної доповіді про якість питної 

води та стан питного водопостачання в Україні.
14. Підготовка та оприлюднення Короткої доповіді про прогрес у впро-

ваджен ні Протоколу про воду та здоров’я.
15. Підвищення рівня обізнаності представників центральних органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ, 
організацій і громадськості. Ознайомлення з найкращими світовими 
технологіями водопостачання та водовідведення, підвищення рівня 
громадської відповідальності щодо охорони водних ресурсів [3].

Контрольними термінами оцінки прогресу у виконанні НЦП стали 2015 та 
2020 роки.

Відповідно до Доручення Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 
року № 44023/1/1/-11 Міністерство екології та природних ресурсів, Мініс-
терство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Міністерство аграрної політики, Міністерство освіти та науки, 
Міністерство охорони здоров’я, Міністерство фінансів, Державодагенство в 
межах своєї компетенції та фінансових можливостей мають впроваджувати 
заходи з досягнення НЦП та щороку надавати інформацію про проведену роботу 
Мінприроди не пізніше 1 березня наступного року [4]

Згідно зі статтею 7 Протоколу та п. 14 НЦП, Україна має кожні три роки 
презентувати Коротку доповідь про прогрес у впровадженні Протоколу про 
воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних 
водотоків та міжнародних озер. Навесні 2016 року така доповідь була під-
готовлена Міністерством екології та природних ресурсів України за участі 
Міжвідомчої робочої групи з координації впровадження Протоколу про воду 
та здоров’я. Доповідь містила аналіз відомостей щодо виконання НЦП станом 
на кінець 2014 року [5]. 

Тож, відповідно до відомостей, наведених в [5] можна зробити наступні 
попередні (проміжні) висновки щодо досягнення Україною встановлених НЦП.

1. Щодо покращення якості наданої питної води з урахуванням розробле-
них ВООЗ Керівних принципів щодо якості питної води (пп.(а), п. 2, ст. 6 
Протоколу).
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Якість та безпека води за мікробіологічними та хімічним показниками в 
Україні регламентується ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною». Відповідно до цього нормативного 
документу, E.Coli та ентерококи в питній воді взагалі мають бути відсутні. У той 
же час, в національних статистичних звітах не використовуються дані щодо 
забруднення, пов’язаного з E.Coli та іншими мікроорганізмами, а фіксується 
лише відсоток нестандартних проб питної води за санітарно-хімічними та 
бактеріологічними показниками. Тому коректна оцінка дотримання НЦП № 1 
ускладнена. Наведена в Короткій доповіді інтегральна оцінка бактеріологічної 
якості води у системах централізованого водопостачання показує, що майже 
3,4% проб, що були відібрані з системи, не відповідали санітарним вимогам, в 
т.ч. 2,2% проб, відібраних з комунальних водопроводів, 5,5% проб з сільських 
водопроводів та 16,4% проб із джерел нецентралізованого водопостачання. 

Щодо НЦП № 2, то країни-Сторони Протоколу мають контролювати та 
сповіщати про відсоткову долю проб, що не відповідають національним 
стандартам у відношенні наступних речовин: фториди, нітрат та нітрит, миш’як, 
свинець, залізо та ще п’яти додаткових фізико-хімічних параметрів, що мають 
особливе значення на національному або місцевому рівнях. Відповідно до 
Короткої доповіді [5], такі показники як фториди, нітрат та нітрит, миш’як в 
офіційній статистичній формі не виділені окремо. Інтегрована оцінка санітар-
но-хімічної якості питної води у системах централізованого водопостачання 
вказує, що 13,7% відібраних проб є нестандартними, з них з комунальних 
водопроводів – 8,4% (за індикатора 7%) та з сільських водопроводів – 21% (за 
індикатора 15%), тобто НЦП №2 не досягнутий. 

НЦП № 3 «Зниження захворюваності населення хворобами, пов’язаними із 
вживанням недоброякісної питної води» станом на 2014 рік майже досягнутий. 
Виключенням є черевний тиф, що в 2014 році був зафіксований в 0,001 випад-
ках на 100 тисяч населення. При цьому захворюваність на метгемоглобінемію 
не відноситься до інфекційних хвороб, тому не подається у звітних формах. 

Відомості щодо НЦП № 4 «Забезпечення необхідним новітнім обладнанням 
лабораторій для перевірки безпечності та якості питної води» в Короткій доповіді 
представлені в абсолютних величинах, тому оцінити відповідність контрольному 
індикатору неможливо. 

2. Щодо населення або його частини, які повинні обслуговуватися колек-
тивними системами постачання питної води або для яких необхідно 
покращити постачання питної води іншими способами (пп.(с), п. 2, ст. 
6 Протоколу).

НЦП № 5, що має індикатор «Частка населення, що має доступ до якісної 
питної води», відповідно до Статистичного бюлетеню Державної служби 
статистики, станом на 2013 рік не дотримується в частині сільської місцевості. 
Централізованим питним водопостачанням забезпечено 99,8% загальної 
кількості міст та 85,9% селищ (за індикатора 90%), але всього 21% сіл (за 
індикатора 50%). Дані, що представлені в Статистичному бюлетені за 2014 рік, 
вже наводяться без врахування території АР Крим та населених пунктів зони 
АТО, що ускладнює їх аналіз. 

Відповідно до [5], в результаті реалізації програми «Питна вода», відсоток 
дошкільних та загальноосвітніх закладів, що мають доступ до якісної питної 
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води в останні роки збільшився, але чітких значень не наведено. Тому оцінити 
стан дотримання НЦП № 6 наразі не представляється можливим. 

3. Щодо населення або його частини, які повинні обслуговуватися 
колективними системами санітарно-профілактичного забезпечення або 
для яких необхідно покращити санітарно-профілактичне забезпечення 
іншими способами (пп.(d), п. 2, ст. 6 Протоколу).

Відповідно до Статистичного бюлетеню Державної служби статистики за 
2014 рік, в Україні централізованим водовідведенням забезпечено 87,1% міст, 
47,9% селищ міського типу і лише 1,9% сільських населених пунктів. Таким 
чином, на поточний момент спостерігається невідповідність ситуації встанов-
леному НЦП № 7.

Щодо НЦП № 8, відповідно до [5], можна констатувати явний прогрес, 
оскільки кількість навчальних закладів, що взагалі не каналізована, зменшується, 
однак темпи прогресу недостатні для виконання проміжної цілі в 2015 році.

4. Щодо рівня продуктивності, який повинен досягатися колективними 
системами та іншими засобами водопостачання та водовідведення (пп.
(е), п. 2, ст. 6 Протоколу).

Через значний ступінь зношеності та аварійності трубопроводів в Україні, 
НЦП № 9 має надзвичайну актуальність. Індикатором досягнення цього НЦП є 
відсоток замінених аварійних трубопроводів, при цьому до 2015 року він має 
становити 30% в містах із населенням понад 500 тис. чоловік та 15% в інших 
населених пунктах порівняно із роком встановлення НЦП. Фінансування заходів 
за цим напрямком здійснюється за рахунок державних цільових програм 
«Питна вода» та «Програми розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення  басейну річки Дніпро». На поточний момент дані станом на 2015 
рік відсутні, тому зробити висновки щодо досягнення НЦП № 9 в контрольний 
термін наразі неможливо. 

5. Щодо випадків скидів необроблених стічних вод (пп.(g-e), п. 2, ст. 6 
Протоколу).

Індикатором НЦП № 10 є відсоток обсягу скиду стічних, шахтно-кар’єрних 
та колекторно-дренажних вод без очистки (має становити 3% до 2015 року) 
і недостатньо очищених в поверхневі водні об’єкти (має становити 15% до 
2015 року). Варто відмітити, що станом на 2014 рік за даними узагальненої 
статистичної звітності водокористувачів за формою 2-ТП (водгосп), обсяги 
скидів необроблених стічних вод були значно нижчі за встановлені контрольні 
показники (2,7% та 11,8% відповідно), але це обумовлено тим, що при аналізі 
не враховувалися обсяги скиду на територіях АР Крим та в зоні проведення 
АТО. В 2013 році, коли в останній раз проводився загальнодержавний аналіз 
обсягів скиду стічних вод, значення показників сягало 3,6% та 19,5%, тому для 
адекватного оцінювання дотримання НЦП необхідно переглянути специфічну 
базу порівняння. 

6. Щодо якості скидів стічних вод з установок з очистки стічних вод (пп.(h), 
п. 2, ст. 6 Протоколу).

Відповідно до контрольного індикатору НЦП № 11, станом на 2015 рік в Україні 
мало бути збудовано 25 одиниць нових та реконструйовано і модернізовано 30 
одиниць очисних споруд. Ці заходи потребують значних капітальних вкладень 
та фінансуються за рахунок бюджетів всіх рівнів. На момент підготовки даної 
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статті відомостей щодо остаточної кількості новозбудованих та модернізованих 
очисних споруд станом на кінець 2015 року немає. 

7. Щодо ефективності систем для управління, розробки, охорони та 
використання водних ресурсів, включаючи застосування визнаної 
належною практики в галузі контролю забруднень з усіх джерел усіх 
видів (пп.(m), п. 2, ст. 6 Протоколу).

НЦП № 12 передбачає розробку та затвердження планів управління 
басейнами декількох основних річок України. Станом на 2015 рік, відповідно до 
контрольного індикатора, Україна мала розробити плани управління басейнами 
річок Дунай, Тиса, та Південний Буг. 

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса разом з національними 
експертами Міжнародної комісії із захисту річки Дунай, за підтримки Проекту ЄС 
«Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження 
Дунайської та Рамзарської Конвенцій» розроблено Національний план 
управління басейном р. Тиса.

Участь організацій Державного агентства водних ресурсів України у 
проектах міжнародної допомоги сприяє застосуванню досвіду ЄС у сфері 
управління водними ресурсами, розвитку транскордонного співробітництва 
та впровадженню принципів Водної Рамкової Директиви ЄС, зокрема щодо 
розробки елементів планів управління басейнами річок Південний Буг, Дунай, 
верхній Дніпро та Прут.

8. Щодо періодичності публікування інформації щодо якості наданої питної 
води та інших вод, які мають відношення до цільових показників (пп.(n), 
п. 2, ст. 6 Протоколу)

На виконання цього пункту Протоколу було розроблено три НЦП із наступ-
ними контрольними термінами:

• НЦП № 13 – Підготовка та оприлюднення Національної доповіді про 
якість питної води та стан питного водопостачання в Україні - щорічно; 

• НПЦ № 14 – Підготовка та оприлюднення Короткої доповіді про прогрес 
у впровадженні Протоколу про воду та здоров’я – кожні 3 роки;

• НЦП № 15 - Підвищення рівня обізнаності представників центральних 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових уста-
нов, організацій і громадськості. Ознайомлення з найкращими світовими 
технологіями водопостачання та водовідведення, підвищення рівня 
громадської відповідальності щодо охорони водних ресурсів – щорічно.

Аналіз виконання НЦП № 13 показує, що остання «Національна доповідь 
про якість питної води…» була підготовлена на оприлюднена на сайті 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України в 2012 році. Доповідей за 2013, 2014 та 2015 роки наразі 
не представлено. 

НПЦ № 14 дотриманий: в 2016 році Міністерство екології та природних 
ресурсів України на своєму сайті оприлюднило «Коротку доповідь згідно зі 
статтею 7 Протоколу про воду та здоров’я», що на поточний момент є основним 
джерелом відомостей для проміжної оцінки відповідності процесу виконання 
заходів з досягнення національних цільових показників до Протоколу про воду 
та здоров’я. 
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Щодо дотримання НЦП № 15, то відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11.05.2006 № 268-р щорічно проводиться Міжнародний 
водний форум «AQUAUKRAINE». Форум проводиться у складі спеціалізованої 
виставки та науково-практичних конференцій. 

Таким чином, з приведеного аналізу поточного стану виконання заходів з 
досягнення національних цільових показників, можна зробити висновок, що не 
всі НЦП відповідатимуть встановленим індикаторам до контрольного терміну. 
Нажаль, при розробленні НЦП не проводився аналіз витрат, не було приділено 
належної уваги аналізу та оцінці ризиків, економічному аналізу вартості заходів 
із досягнення НЦП. Визначення окремих НЦП та індикаторів до них відбувалось 
на основі заходів, включених до існуючих державних програм та фінансування 
яких передбачено цими програмами. Недосягнення НЦП в більшості випадків 
пов’язане саме із недостатнім рівнем фінансування, в тому числі вищезгаданих 
масштабних програм.

Окрім того, не встановлено чітку відповідальність кожної з уповноважених 
сторін за досягнення (в повному обсязі або часткового) НЦП до контрольного 
терміну, тобто відсутня скоординованість дій міністерств та відомств щодо 
цього питання. 

Певні складності до процесу оцінювання відповідності України встановленим 
НЦП вносить гостра політична ситуація, що склалася на сході країни та в 
Автономній Республіці Крим, що в свою чергу потребує перегляду підходів 
до оцінки досягнення НЦП. Необхідний або перегляд бази порівняння в 
частині тих цільових показників, що мають відносне вираження порівняно із 
попереднім значенням того чи іншого показника, або перегляд індикаторів 
НЦП із переводом їх в абсолютні величини. 

Таким чином, необхідне як коригування безпосередньо цільових показників 
та їх індикаторів, так і підходів до їх досягнення з урахуванням наведених вище 
складнощів та недоліків впровадження заходів з дотримання вимог Протоколу 
про воду та здоров’я. Ці дії, а також координація зусиль усіх відповідальних 
сторін дозволять досягти очікуваного результату до 2020 року – кінцевого 
контрольного терміну оцінки прогресу в досягненні НЦП. 

Ë³òåðàòóðà:
1. Офіційний сайт Всесвітньої організації здоров’я  http://www.euro.who.int.
2. Протокол про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних 

водотоків та міжнародних озер (Протокол ратифіковано Законом України N 1066-IV (1066-15) 
від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.30).

3. Наказ Мінприроди № 324 від 14.09.2011 року «Про затвердження Національних цільових показників 
України до Протоколу про воду та здоров’я». 

4. Доручення КМУ № 44023/1/1/-11 від 26.09.2011 року до листа Мінприроди від 09.09.2011 р. № 
17084/08/10-11 «Про національні цільові показники України до Протоколу про воду та здоров’я».

5. Коротка доповідь згідно зі статтею 7 Протоколу про воду та здоров’я – Мінприроди, Київ, 2016.
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Радиационная безопасность и радиационная защита на АЭС строятся с 
использованием трех основных принципов (оправданности, непревышения 
и оптимизации). Принцип непревышения основан на антропоцентрическом 
(радиационно-гигиеническом) постулате о нормировании радиационного воз-
действия, основанным на том, что если от действия ионизирующих излучений 
защищен человек, то в условиях защищенности оказывается и окружающая 
среда. (Публикация 60 МКРЗ, 1990 год). С тех пор и до настоящего времени 
системы радиационной защиты и контроля на АЭС строятся с учетом этого 
принципа.

Однако такой подход не во всех радиационных ситуациях обеспечивает 
одновременно защиту и человека и окружающей среды. Ярким примером 
в этом ряду является величина радиочувствительности хвойных деревьев, 
которая в 2 – 2,5 раза выше, чем у человека, а подверженность облучению 
(поглощенная в критических органах доза при равной плотности загрязнения) 
в десятки раз выше.

В 2007 году вышла Публикация 103 МКРЗ, которая была подготовлена на 
основе современных научных знаний о радиационном воздействии на чело-
века и окружающую среду. Она заменила собой Публикацию 60. Их различие 
заключается в том, что МКРЗ, изучая ранее перенос радионуклидов только 
в среде обитания человека в случае планируемого облучения, считала, что 
такой перенос прямо влияет на обеспечение радиационной защиты людей 
и поэтому ограничивала свои рекомендации рассмотрением только среды 
обитания человека. В таких ситуациях считалось, что нормы контроля окру-
жающей среды, необходимые для обеспечения защиты населения, должны 
обеспечить защиту и других видов живой природы. Комиссия по–прежнему 
уверена, что в большинстве случаев такое утверждение справедливо. Тем не 
менее, в Публикации 103 утверждается, что в настоящее время необходимо 
учитывать все ситуации облучения и рассматривать более широкий диапазон 
ситуаций облучения окружающей среды вне зависимости от какой-либо связи 
с облучением человека.

Несмотря на доводы МКРЗ, все еще распространено мнение, что при-
менение специальных (экологических) нормативов для защиты природной 
среды вокруг АЭС при всех режимах ее работы не требуется. С таким выводом 
можно согласиться, если рассматривать влияние штатно работающей АЭС 
на протяжении короткого (несколько лет) времени. Но в долгосрочной пер-
спективе (несколько десятков лет) экологическая ситуация может коренным 
образом измениться (экологический принцип обманчивого благополучия) 
[1]. Поэтому, методология создания на АЭС систем радиационного контроля 
одновременно с радиационно-гигиеническим принципом должна содержать 
и радиационно-экологический принцип, обеспечивающий защиту природной 
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среды. При этом нормирование радиационного воздействия АЭС переходит 
в разряд эколого-гигиенического.

Если правильность применения радиационно-гигиенического нормирова-
ния не вызывает сомнения у специалистов и его результаты уже давно исполь-
зуются на практике, то подходы к радиационно-экологическому (далее просто 
«экологическое») нормированию начали обсуждаться относительно недавно.

В качестве количественного критерия, с помощью которого можно осущест-
влять экологическое нормирование радиационного воздействия на окружаю-
щую среду, предлагают использовать разные подходы, например, определение 
уровня воздействия АЭС (концентрация загрязнителя в окружающей среде), 
при котором проявляются изменения в жизнедеятельности биогеоценоза или 
критических его элементов, т.е. нарушается состояние гомеостаза экосистемы 
[2] или понятие радиационной емкости элементов природной среды, высту-
пающей как мера опасного накопления радиоактивных загрязнений в них [3]. 

При наступлении динамического равновесия между транспортирующей 
(воздух, вода, биомасса) и поглощающей (почва, растительность) средами и 
элементами ландшафта возможно достижение постоянной объемной активно-
сти (содержания) РН в соответствующем ландшафтном элементе при заданном 
уровне поступления РН (Q, Бк/год). Объемная активность РН, находящегося 
в равновесии с его содержанием в сопряженных ландшафтных элементах, и 
представляет собой в нашем понимании экологическую емкость ландшафтного 
элемента при параметрах миграции, присущих данному ландшафту. В отли-
чие от концентрации, емкость учитывает размеры и свойства ландшафтного 
элемента и позволяет учесть масштабы миграции РН и их максимальное на-
копление в нем, которое сопоставляется с уровнем отрицательного воздей-
ствия загрязнителей на его критические элементы (угнетение, повреждение, 
уничтожение, сукцессия). При этом появляется возможность обоснования 
экологически допустимых сбросов и выбросов АЭС. 

Предложенный подход к оценке экологической емкости ландшафтов наи-
более полно отражает процессы взаимодействия «загрязняющее вещество - 
окружающая среда». Однако математические расчеты экологической емкости 
ландшафта представляют значительную трудность в связи с многообразием 
элементов ландшафта и сложностью описания их взаимодействия. В связи с 
этим нами на примере почвы разработан более упрощенный подход к расчету 
емкости элементов ландшафта, который строится по аналогии с определением 
радиационной емкости водных экосистем [3]. 

Поступление РН (Qi) на единицу площади (S) ландшафтного элемента от 
i-го источника радиационного воздействия можно представить в виде суммы 
интегралов:

где суммирование проводится по всем j-м путям поступления РН в ландшафт-
ный элемент.
q

ij
 – объемная активность (содержание) РН, поступивших в ландшафтный 

элемент от i-го источника по j-му пути, Бк/м3. При достижении равновесия q
ij 

определяется как экологическая емкость ландшафтного элемента.
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К
ij
 – коэффициент, названный нами емкостным, учитывающий процессы 

накопления РН, миграционные и экологические характеристики окружающей 
среды, м/год.

Основным методом вычисления экологической емкости является 
математическое моделирование процессов перераспределения загрязняющих 
веществ, опирающееся на экспериментальное изучение миграции в 
ландшафтах и районировании территории с учетом их ландшафтных 
особенностей. 

В настоящей работе определялась экологическая (радиационная) емкость 
почвенного покрова в районе расположения Запорожской АЭС. Для этого 
нами была использована однокомпонентная диффузионная модель процесса 
миграции РН в почве с постоянным коэффициентом, предложенная В.М. 
Прохоровым [4]: 

                                     

,q
x

qD
t
q

2

2
λ−

∂
∂=

∂
∂

где q – содержание радионуклидов в почве; 
х – вертикальная координата; 
t – время;
λ– постоянная распада;
D – коэффициент диффузии радионуклидов в почве.

Радиационную емкость (q
ij
) находили как решение стационарной задачи 

в полубесконечной однородной среде с плоской границей, на которой задан 
поток РН извне:

Для применимости модели необходимо, чтобы внешний поток Q был 
достаточно мал и оседающий на поверхность радионуклид успевал переходить 
в объем почвы. 

С помощью этой модели были выполнены расчеты экологической 
(радиационной) емкости почвы по отношению к радиоактивному загрязнению 
части территории зоны наблюдения Запорожской АЭС, прилегающей к станции, 
выделенной в отдельный район в процессе специального районирования [5].

Было, например, определено, что постоянный поток 137Cs с ЗАЭС на 
черноземные почвы этого района, равный ~ 3,0 Бк/год м2, при усло вии 
достижения равновесия между атмосферными выпадениями и поглощением 
почвой обусловит максимальную объемную концентрацию 137Cs в ней (емкость), 
равную (3,0 Бк/год м2: 5,4 10-4 м/год) 5,5 103 Бк/ м3, и вызовет внешнее 
облучение в дозе ~ 10-3 мЗв/год, что на два порядка больше мощности дозы 
от почвы, загрязненной выбрасываемым в данный момент времени со станции 
137Cs, активность которого регистрируется системой контроля. (Расчеты 
проводились по реальным данным на 1997 год. Емкостной коэффициент 
для черноземов и 137Cs брался равным 5,4 10-4 м/год). С учетом полученных 

×
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значений емкости выполнена оценка максимально допустимых уровней 
радиоактивного загрязнения черноземных почв части зоны наблюдения 
Запорожской АЭС, которые составляют для 90Sr – около 20 Бк/ м2, для 
137Cs – около 100 Бк/ м2, для 134Cs – около 300 Бк/ м2. (Фактический уровень 
загрязнения почвы составлял в 1997 году для 90Sr и 134Cs – 0,1 ∼  0,5 Бк/м2, 
для 137Cs – 1,0 ∼ 50 Бк/м2).

 Полученные данные свидетельствуют о том, что по уровню загрязнения 
137Cs, 134Cs, 90Sr почвы зоны наблюдения Запорожской АЭС имеют су-
щественный запас (особенно важно это для орошаемых почв). Приведет ли 
радиоактивное загрязнение этими радионуклидами в случае достижения сво-
его максимального уровня к каким-либо экологическим сдвигам в почвенной 
экосистеме – задача, которую можно решить при помощи биотестирования.

 Таким образом, зная экологическую (радиационную) емкость ландшафтов 
(или его элементов), возможно проведение экологического нормирования, 
т.е. определение уровня максимального накопления радионуклидов в 
почвах района расположения АЭС, которая работает в штатном режиме, что 
практически нельзя сделать, применяя гигиенический подход. Выполняя расчет 
в обратном порядке, можно определить экологически допустимый выброс АЭС.

 Предлагаемый подход к экологическому нормированию и полученные ре-
зультаты носят предварительный, постановочный характер, но, тем не менее, 
приводятся здесь, чтобы показать, что одним из критериев оценки экологиче-
ского воздействия АЭС на окружающую среду может быть непревышение зна-
чений экологической (радиационной) емкости элементов природных систем.

 Этот критерий может стать одним из основополагающих принципов эко-
логической безопасности АЭС и других предприятий ЯТЦ. Поэтому в качестве 
предложения по совершенствованию системы радиоэкологических нормати-
вов для АЭС может стать разработка методики расчета экологически допусти-
мых выбросов и сбросов через определение экологической (радиационной) 
емкости элементов окружающей АЭС среды.
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Однією із важливих проблем у галузі охорони навколишнього природного 
середовища є розробка ефективних методів оцінки екологічних наслідків ан-
тропогенного забруднення поверхневих водних об’єктів з метою забезпечення 
нормального функціонування водних екосистем та якості води, відповідно до 
вимог різних видів водокористування. 

У Директиві 2004/35/ЄС «Екологічна відповідальність щодо попередження 
та усунення шкоди навколишньому середовищу» зазначено, що за останні 
десятиліття прискорився процес зникнення біологічних видів, зокрема, во-
дних організмів, які забезпечують процеси самоочіщеня води. Екологічна 
відповідальність служить одним із способів змусити підприємства-забруднювачі 
здійснювати плату за шкоду завдану навколишньому середовищу. Бездіяльність 
може призвести до зростання кількості забруднених територій. Запобігання 
наслідків забруднення є одним із важливих завдань природоохоронної політики.

З метою отримання даних, необхідних для оцінки екологічних наслідків 
антропогенного забруднення поверхневих вод, на базі лабораторії біологічних 
досліджень та біотестування були проведені експериментальні дослідження з 
визначення токсичності зворотних вод за допомогою методик біотестування 
на представниках основних ланок трофічного ланцюга водної екосистеми. 

Вибiрковiсть реагування рiзних бiологiчних систем на токсичну дiю води 
обумовлює необхiднiсть використання у методиках бiотестування тест-
органiзмiв, що вiдносяться до рiзних систематичних груп для забезпечення їх 
репрезентативностi для водних бiоценозiв та можливостi виявлення токсичностi 
багатокомпонентної за хiмiчним складом води.

Метою даної работи було оцінити рівень екологічної небезпеки антропо-
генного забруднення поверхневих вод за допомогою методик біотестування.

Впродовж періоду досліджень було відібрано 116 проб зворотних вод на 
скидах у водні об’єкти на 18 підприємствах паливно - енергетичного (ПрАТ 
«Енергоресурси»);  гірничо-видобувного (ПрАТ «ПІВНГЗК», ПАТ «Криворізький 
завод гірничого обладнання») комплексів; хімічної (ПрАТ «Євраз Южкокс»); 
металургійної (ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»); машинобудівної (ПАТ 
«Дніпрополімермаш») промисловостей та житлово-комунального господарства 
(КП «Павлоградводоканал», КП «Дніпроводоканал»).

Для визначення гострої токсичності зворотних вод застосовували мето-
дики біотестування за зниженням інтенсивності розмноження водоростей 
Scenedesmus quadricauda, за загибеллю ракоподібних Ceriodaphnia affinis, за 
виживаністю личинок комах Chironomus dorsalis, за загибеллю риб Poecillia 
reticulata; для  визначення хронічної токсичності - за виживаністю і плодючістю 
ракоподібних Ceriodaphnia affinis, за виживаністю личинок комах Chironomus 
dorsalis [2;3]. 
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Результати біотестування показали, що токсичні властивості виявили 
зворотні води підприємств гірничо-видобувної галузі у 36% із загальної кількості 
проб; металургійної промисловості – 23,2%;   житлово-комунального госпо-
дарства – 19%; електроенергетики – 16%; хімічної промисловості – 14,7% та 
машинобудування – 14,2%.

Зворотні води гірничо-видобувної промисловості за рівнем токсичності 
займають перше місце (якість зворотних вод віднесено до V класу токсичності 
(вода надзвичайно токсична) та до ІV класу токсичності (вода високотоксична). 
Значну кількість випусків зворотних вод підприємств житлово-комунального 
господарства, хімічної промисловості, машинобудування та гірничо-видобувної 
промисловості віднесено до ІІ класу токсичності (вода слабко токсична).

Із загальної кількості проб зворотних вод 19,1 % виявились токсичними, 
тобто, не відповідали встановленому нормативу токсичності [4]. При цьому 
слід підкреслити, що токсичність була зареєстрована при біотестуванні на 
водоростях (11%), ракоподібних церіодафніях (18%) та личинках комах (6%).

Отримані результати свідчать про те, що потрапляння у водні об’єкти таких 
зворотних вод призведе до порушення властивостей і функцій водної екосисте-
ми, пригнічення процесів самоочіщеня і, як наслідок, погіршення якості води.
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ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß ÂÈÌÎÃ ÄÈÐÅÊÒÈÂÈ 2008/50/ªÑ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÓ 
ÒÀ ÐÀÄÈ ÙÎÄÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ßÊÎÑÒ² ÏÎÂ²ÒÐß Ó ÇÎÍÀÕ ÒÀ 
ÀÃËÎÌÅÐÀÖ²ßÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Одні з головних завдань законодавства ЄС у сфері якості атмосферно-
го повітря полягає у скороченні викидів шкідливих речовин в атмосферу і в 
забезпеченні якості повітря, припустимого з точки зору здоров’я людей і на-
вколишнього природного середовища. Один із таких документів є Директива 
2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість 
атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. Яка по суті являє собою 
перспективний план дій для країн Європи з виконання поставлених задач [1].

З метою здійснення якісного контролю рівня забруднення і моніторингу 
концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та для більшої 
відповідальності у Директиві пропонується розподілити території держав 
на зони та агломерації та на відповідних рівнях (в тому числі в зонах та 
агломераціях) призначати компетентні органи, які мають бути відповідальними 
за оцінювання і управління якістю атмосферного повітря та забезпечити розро-
блення планів управління якістю атмосферного повітря і контроль їх реалізації.

Згідно Директиви [1]:
зона – частина території держави, визначена для цілей оцінювання і 

управління якістю атмосферного повітря;
агломерація – велике місто з передмістями із населенням більше 250 000 

чоловік або група самостійних міст пов’язаних між собою економічними і по-
бутовими зв’язками та загальними інженерними мережами і спорудами, якщо 
населення становить 250 000 чи менше, із встановленою державою густотою 
населення на квадратний кілометр.

Аналіз виділення зон у ряді країн Євросоюзу, зокрема в Німеччині, Франції, 
Фінляндії, Нідерландах і інших показав, що підходи до розв’язання цього 
питання  у всіх різні і ґрунтуються в основному виходячи з адміністративно-
територіальних  особливостей, щільності населення, техногенного наванта-
ження на кожну територію та інших даних, які більш повно характеризують дану 
територію. Як правило ці країни виділяють зони по областях, землях, департа-
ментах і тому подібному історично утвореному адміністративному розподілу.

В Україні є підстави для проведення такої роботи [1 - 4]. 
Україна адміністративно має 25 областей і усі області досить суттєво 

відрізняються між собою. Це зумовлено специфікою нашої країни зокрема, 
територіальне розташування у різних природних зонах (рівнина, гори, пустелі 
тощо), кількість проживаючого населення та щільність поселення, антропо-
генне навантаження, адміністративний розподіл та інш., тому питання щодо 
розподілу на зони та агломерації мають свої особливості, які дещо відмінні від 
запропонованих Директивою критеріїв.
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Наприклад, антропогенне, тобто промислове, навантаження розподілено 
по території України не рівномірно. Є території з високим навантаженням (До-
нецька, Дніпропетровська, Запорізька області) та території з низьким наван-
таженням (Закарпатська, Чернівецька області), які до речі можна визначити, як 
фонові території (зону) (табл. 1). Тому і розподіл на зони має бути проведено 
з урахуванням усіх особливостей притаманних Україні, для чого мають бути 
визначені основні принципи або критерії за якими і потрібно буде провести 
розподіл на зони.

Таблиця 1. Характеристика деяких областей України

Область 
Чисельність 

чол.
Площа, 

км2

Щильність  
насел.

чел/км2

Викиди в 
атм. тис.т/

год

Пито-
мий 

викид, 
т/км2

Питомий 
викид

 т/люд.

Донецька 4 297 250 26517 162,06 749,7 28,3 0,17

Дніпропетровська 3 276 637 31293 102,64 697,8 22,3 0,21

Запорізька 1 765 926 27183 64,96 201,2 7,4 0,064

Київська 1 729 234 28121 61,49 32,6 1,16 0,019

Полтавська 1 448 975 28750 50,4 32,5 1,13 0,022

Черкаська 1 251 816 20916 59,85 38,76 1,85 0,03

Закарпатська 1 259 570 12753 98,77 1,2 0,09 0,0009

Чернівицька 909 965 8096 112,4 1 0,12 0,001

Такі ж питання стосуються і проведення визначення агломерацій. Оскільки в 
Україні є цілий ряд підприємств, зокрема в енергетичній галузі, які розташовані 
відокремлено від міст з великою чисельністю населення, але завдають значного 
впливу на стан атмосферного повітря, як приклад Бурштинська ТЕС розташова-
на в місті Бурштин з населенням 20 тис., а викидає близько 90% забруднюючих 
речових у Івано-Франківській області; Зміївська ТЕС м. Комсомольське населен-
ня близько 16 тис., а викидає близько 85% забруднюючих речових у Харківській 
області, то підхід до створення агломерацій в Україні на нашу думку має бути 
обумовлений не тільки і навіть не стільки чисельністю населення скільки впливом 
промислових об’єктів на якість атмосферного повітря в регіоні [5].

Зараз інститутом за завданням Мінприроди проводиться підготовча ро-
бота з метою визначення принципів розподілу України на зони та агломерації 
для оцінки та управління якістю атмосферного повітря, проводяться збір та 
аналіз інформації по областям України щодо антропогенного навантаження 
атмосферного повітря, площини та чисельності населення областей, викидів 
забруднюючих речовин зі стаціонарних та пересувних джерел та щільності 
викидів на 1 людину та на 1 км2, їх взаємних зв’язків за різними напрямами та 
наявності центрів спроможних виконувати роботи з отримання, накопичення 
і обробки даних моніторингу та розроблення планів управління якістю атмос-
ферного повітря. 



2323Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

За результатами проведених досліджень вже можна запропонувати деякі 
принципи:

1. Сусідство областей по території розміщення.
2. Наявність підготовленого центр збору та обробки даних областей.
3. Порівнювальна чисельність населення зон.
4.  Порівнювальна площа зон.
5. Порівнювальна питома (на 1 люд., на 1 км2  ) маса викидів ЗР в атмос-

феру.
6. Згідно статті 3 Директиви держави-члени на відповідних рівнях (в тому 

числі в зонах та агломераціях) повинні призначати компетентні орга-
ни, які мають бути відповідальними за оцінювання і управління якістю 
атмосферного повітря та забезпечити розроблення і контроль планів 
управління якості атмосферного повітря.

Тому одне з суттєвих питань, що має вирішуватись при розподілі на зони є 
визначення єдиного центру (компетентного органу) зони на який має бути по-
кладено виконання основних функцій щодо контролю та організації управління 
якістю атмосферного повітря в зоні. 

В зонах та агломераціях компетентні органи повинні виконувати функції:
• збір даних щодо якості атмосферного повітря в зонах (у т.ч. і по об-

ластям);
• оцінка якості атмосферного повітря в зоні та формування звітів;
• аналіз та визначення методів оцінювання якості атмосферного повітря;
• розроблення планів (при необхідності, в тому числі короткострокових) 

поліпшення якості атмосферного повітря та нагляду за виконанням 
планів;

• затвердження вимірювальних систем (методи, обладнання, лабораторії);
• забезпечення точності вимірів;

Виходячи з функцій компетентні органи у зонах та агломераціях на нашу 
думку структурно мають складатись з трьох рівнів, які мають виконувати такі 
функції:

перший рівень – одержання первинних даних щодо якості атмосферного 
повітря; (у теперішній час первинні дані можуть надавати Гідромет, СЕС та 
Екологічна інспекція); 

другий рівень - збір, оцінка даних щодо якості атмосферного повітря в зонах 
(по областях та агломераціям), оцінка якості атмосферного повітря має викону-
ватись згідно зі стандартами ISO, аналіз і визначення методів оцінювання якості 
атмосферного повітря, забезпечення точності вимірів усіма організаціями, які 
керують мережами та окремими ПС.

На другому рівні у складі компетентних органів зон повинен бути центр, у 
якості такого можливо пропонувати найбільш розвинутий центр Гідромету однієї 
з областей зони на базі розвинутої аналітичної лабораторії, яка повинна бути 
акредитована згідно EN/ISO 17025, наділена відповідними повноваженнями і 
координувати на рівні зони та агломерацій, реалізацію відповідних вимог Дирек-
тиви методів оцінки якості атмосферного повітря, виконувати аналіз інформації, 
яка має надходити від усіх суб’єктів задіяних у моніторингу; 

На третьому рівні має бути структура, яка забезпечить - розроблення планів 
поліпшення якості атмосферного повітря та нагляду за виконанням планів, на-
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дання відповідної інформації до компетентного органа держави. Таку структуру 
можливо запропонувати створити при адміністрації однієї з областей з залу-
ченням департаменту охорони НПС, яка входить до зони і в якій знаходиться 
центр другого рівня.

Дуже суттєве питання виконання основного завдання Директиви це ви-
конання управлінських функцій тобто реалізації планів з поліпшення якості 
атмосферного повітря. Враховуючі, що такі права надані органам місцевого 
самоврядування, адміністраціям областей та органам державного управління 
реалізація планів неможлива без їх участі, бажано було б почути думку про 
можливі варіанти реалізації цієї дуже важливою функції.

Державні компетентні органи, які необхідно визначити законодавчо повинні 
виконувати функції:

оцінка якості атмосферного повітря у державі;
координувати на рівні держави реалізацію відповідних методів оцінки якості 

атмосферного повітря згідно вимог Директиви;
співробітництво з іншими державами-членами та Комісією;
узгодженість дій на території держави щодо виконання програм забезпе-

чення якості атмосферного повітря у рамках ЄС.
Оптимально, за умов наявності відповідної мережі ПС, у тому числі авто-

матизованих, в зонах та агломераціях, згідно вимог Директиви 2008/50/ЄС, 
повинна бути створена автоматизована система оцінювання і управління якістю 
атмосферного повітря країни, яка буде охоплювати всі рівні зон та агломерацій 
і рівень Державних компетентних органів. 

Але до моменту створення мережі спостереження атмосферного повітря, 
що технічно відповідатиме вимогам Директиви 2008/50/ЄС, в Україні оцінка 
якості атмосферного повітря повинна проводитись за допомогою наявної 
мережі спостереження за станом атмосферного повітря та інформації щодо 
впливу на нього (Гідромет, СЕС та Екологічна інспекція) з залученням обласних 
департаментів охорони НПС і під керівництвом компетентного державного 
органу - Мінприроди.

У процесі робіт виникли питання, які потребують визначення та вирішення 
до початку створення зон і агломерацій та сучасної мережі спостереження за 
станом атмосферного повітря, зокрема Директивою пропонується застосувати:

– Метод індикативних вимірювань. Цей метод в Україні в мережі 
моніторингу на теперішній час не застосовується. Для використання методу 
індикативних вимірювань необхідно визначити індикатори, що реагують на 
присутність в атмосферному повітрі пріоритетних забруднюючих речовин та 
розробити методику його застосування.

– Метод моделювання, який має використовуватися при концентрації ЗР 
нижче нижнього рівня оцінки якості атмосферного повітря. Метод моделювання 
з метою визначення рівня забруднення атмосферного повітря використовується 
в Україні тільки для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в призем-
ному шарі атмосфери. 

Наявні на сьогоднішній день програмні продукти, що реалізують цей метод, 
пов’язані з існуючими гігієнічними нормативами на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу (наприклад ОНД – 86). Ці нормативи відрізняються від 
вимог Директиви 2008/50/ЄС, тому виникає питання приведення нормативів у 
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відповідність та необхідності або розроблення нових програмних продуктів, або 
придбання програмного продукту, що використовуються в ЄС та прийнятного 
та адаптованого для умов України.

– Класифікацію зон. Кожна зона та агломерація класифікується відповідно 
до верхнього і нижнього порогів оцінювання. Але у Директиві не надано визна-
чення, що таке «класифікація» зон тому необхідно ввести поняття класифікації 
та їх рівнів.

Нами розглядався варіант визначення класифікації зон за концентраціями 
пріоритетних ЗР з урахуванням вимог до верхнього та нижнього порогів. 

Але такій підхід, за рівнем концентрації забруднюючих речовин, може при-
вести до не однозначності у класифікації, оскільки можливий варіант, що за 
одною речовиною може бути перевищення верхнього порогу, а за іншими ні, 
і тоді виникає питання, до якого порогу має відноситись зона в цілому, це має 
суттєве значення при застосуванні нижнього порогу, оскільки далі йде засто-
сування методів моделювання, а не прямих вимірів. 

Âèñíîâêè

Вирішення завдань визначених у Директиві буде сприяти удосконаленню 
моніторингу стану атмосферного повітря, покращенню якості атмосферного 
повітря, підвищить обґрунтованість прийняття управлінських рішень щодо 
поліпшення якості атмосферного повітря, що в кінцевому підсумку приведе до 
сприятливих умов існування людей та економії коштів держави та підприємств.

Ë³òåðàòóðà:
1. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року». 
2. Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість 

атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. 
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371-р. «Про схвалення 

розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів 
законодавства ЄС». 

4. План імплементації «Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 
2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи».

5. Екологічні паспорти областей України (електронний ресурс) http://www.menr.gov.ua/index.
php/protection/protection1.
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ ÑÒÀÍÓ ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÎÃÎ ÏÎÂ²ÒÐß 
ÎÁËÀÑÒÅÉ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Сучасний стан забруднення атмосфери є серйозною екологічною пробле-
мою, яка негативно впливає на умови життя на Землі, здоров’я населення, в 
цілому на екосистеми і розвиток сільськогосподарських культур, призводить 
до несприятливих екологічних наслідків таких як забруднення ґрунту та води, 
глобальне потепління, виснаження озонового шару тощо.

У країнах Східної Європи, Кавказу й Центральної Азії (СЄКЦА) основним 
інструментом для проведення оцінювання стану навколишнього природного 
середовища (НПС), зокрема оцінювання стану атмосферного повітря, - є 
екологічні показники (ЕП) [1]. Обрані належним чином і засновані на достатніх 
часових даних показники не тільки характеризують основні тенденції у 
стані НПС, але й допомагають описувати причини та наслідки сформованої 
екологічної ситуації, а також надають змогу спостерігати за ходом реалізації 
екологічної політики в країні й оцінювати її ефективність.

Проблема полягає в необхідності формування інформації про стан НПС 
у взаємозв’язку людської діяльності з її кінцевим впливом на НПС, а також 
відображення соціальних аспектів цього впливу і повного задоволення потреб 
у екологічній інформації. Таким чином, необхідні ЕІП, за допомогою яких можна 
в першу чергу простежити антропогенний вплив на довкілля для оцінювання 
дієвості екологічної політики, а також прогнозування змін у стані НПС [2]. 

Враховуючи результати виконаних авторами досліджень цього питання, 
запропоновано до впровадження систему екологічних показників для оцінки 
стану навколишнього природного середовища в Україні (далі – Система ЕП), що 
призначена для проведення комплексної оцінки стану НПС та наслідків природо-
користування на території України та окремих адміністративних територіях [2]. 

До Системи ЕП запропоновано впровадити 39 ЕП за дев’ятьма напря-
мами: забруднення атмосферного повітря, зміна клімату, водні ресурси, 
біорізноманіття та ліси, сільське господарство, земельні ресурси та ґрунти, 
енергетика, транспорт та поводження з відходами [3].

На основі визначених екологічних показників за напрямами, що включено 
до Системи ЕП, розроблено методологію порівняльної оцінки стану атмос-
ферного повітря між регіонами за допомогою екологічних показників (далі – 
методологія), яка дозволить порівнювати між собою стан атмосферного повітря 
кожного регіону України.

Таке оцінювання зводиться до обґрунтованого відбору найінформативніших 
статистичних екологічних показників (СЕП), які входять до складу кожного ЕП, 
нормування цих показників по найбільших їх значеннях в Україні починаючи з 
1990 року і їх лінійної згортки з ваговими коефіцієнтами. Інтегральна оцінка 
стану атмосферного повітря визначається у вигляді лінійної згортки з ваговими 
коефіцієнтами значень ЕП за даним напрямом.
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Методологія складається з двох етапів. 

На першому етапі має виконуватися оцінювання кожного ЕП ( ) стану 
атмосферного повітря. Для того щоб отримати нормовану оцінку кожного ЕП 

( ), необхідно:
1) визначити значення кожного СЕП зі статистичних даних;
2) унормувати всі СЕП, які входять до складу даного ЕП. Нормування СЕП 

здійснюється згідно максимального значення кожного СЕП по Україні. Для цього 
кожен СЕП розраховують за формулою:

де  – ξ-й СЕП, потрібний для визначення j-го ЕП за напрямом «За-
бруднення атмосферного повітря»;

 – значення ξ-го СЕП за звітний рік для визначення j-го ЕП за 
напрямом «Забруднення атмосферного повітря»;

 – максимальне значення ξ-го СЕП для України, що його обира-
ють з переліку років, для яких розраховують j-й ЕП за напрямом «Забруднення 
атмосферного повітря»;

10 – максимальне значення N-бальної (безрозмірної) шкали;

3) визначити вагові коефіцієнти  для кожного СЕП. Визначення цих 
коефіцієнтів здійснюють методом аналізу ієрархій згідно Т. Сааті [4]. Значення 

вагових коефіцієнтів для CЕП знаходяться в інтервалі від 0 до 1 (0 <  < 1);
4) провести оцінювання ЕП. Для цього проводиться лінійна згортка значень 

СЕП ( ) з урахуванням їх вагових коефіцієнтів за формулою

де  – j-й ЕП за напрямом «Забруднення атмосферного повітря»;

 – сума всіх ξ-х СЕП, потрібних для визначення j-го ЕП за на-
прямом «Забруднення атмосферного повітря»;

 – кількість ξ-х СЕП, що входять до складу j-го ЕП.
Отримані значення ЕП знаходяться в інтервалі від 0 до 10; чим більше зна-

чення ЕП, тим критичніше стан атмосферного повітря в регіоні.
На другому етапі виконують інтегральне оцінювання стану атмосферного 

повітря в регіоні за всіма визначеними ЕП. Для його проведення слід зроби-
ти лінійну згортку отриманих на першому етапі ЕП з урахуванням їх вагових 
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коефіцієнтів (вагові коефіцієнти для ЕП визначаються методом аналізу ієрархій 
згідно Т. Сааті [4]). Розрахунок здійснюється за формулою 3. 

де  – інтегральна оцінка стану атмосферного повітря;
q

j
 – ваговий коефіцієнт ЕП;

4 – кількість ЕП, що входять до складу напряму «Забруднення атмосферного 
повітря».

Отже, інтегральну оцінку стану атмосферного повітря в регіоні буде визна-
чена в межах від 0 до 10.

Для планування практичних дій з охорони та оцінювання стану атмосферного 
повітря пропонується розмежувати отримані результати за п’ятьма класами (F

1
, 

…, F
5
) з урахуванням ступеня відхилення стану від фонового (табл. 1).

Таблиця 1. Градуювання згідно з бальною оцінкою за напрямом 
«Забруднення атмосферного повітря» з відхиленням його стану

Клас стану Інтервал зміни класу стану Екологічний стан

F
1

0,5 ≤ F
1
 ≤ 2 нормальний

F
2

2 < F
2
 ≤ 4 незначні відхилення від нормального

F
3

4 < F
3
 ≤ 6 істотні порушення

F
4

6 < F
4
 ≤ 8 небезпечні порушення

F
5

8 < F
5
 = 10 критичний

Наприклад, класом стану F
1
 характеризують території, на яких атмосферне 

повітря практично не забруднене, зокрема території заповідників. Класом стану 
F

5
 позначають території з надзвичайним антропогенним навантаженням та за-

брудненням атмосферного повітря.
Таким чином, за допомогою 10-бальної шкали, яку спрямовано на визначен-

ня критеріїв для інтегральної оцінки та визначення динаміки стану атмосферного 
повітря, можна порівнювати між собою будь-які регіони України. 

Âèñíîâêè

Для розробки та проведення природоохоронних заходів, спрямованих на 
підвищення екологічної безпеки, і ефективного управління природними ре-
сурсами потрібно мати об‘єктивну інформацію про стан НПС, вплив на нього 
різних факторів і використання природних ресурсів. Цю інформацію формують 
на основі результатів державного моніторингу навколишнього середовища.

Основною метою створення Системи ЕП є надання інструменту оцінювання 
стану довкілля за допомогою універсальних показників, які розраховуються на 
базі даних єдиної системи державного моніторингу НПС, а також підвищення 
ефективності заходів і прийнятих рішень в області охорони НПС. 
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Згідно із запропонованою методологією можна проводити інтегральну 
оцінку стану атмосферного повітря в регіоні, а також порівнювати оцінки регіонів 
України між собою. 

Ë³òåðàòóðà:
1. Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады, Восточная Европа, 
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информационный документ, представлен Комитетом ЕЭК ООН по экологической политике.

2. Палагута О. А. методологія інтегральної оцінки стану навколишнього природного середовища із 
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ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ßÊÎÑÒ² ÂÎÄÈ ÁÀÑÅÉÍÓ Ð. ÄÍ²ÏÐÎ

Басейн річки Дніпро є складною річковою системою, яка має високу еконо-
мічну, соціальну та екологічну цінність. Цей величезний господарський бага-
тогалузевий комплекс функціонує з високим рівнем використання природних 
ресурсів та антропогенного навантаження [1]. 

Для оцінки сучасного стану води за гідрохімічними показниками простежи-
ли тенденції розвитку якості поверхневих вод та екологічного стану басейну 
Дніпра за 2011–2015 р. 

Великий об’єм води у водосховищах та надходження води із основних приток 
сприяє тому, що на українській території води басейну Дніпра у короткостро-
ковій перспективі характеризуються сталими гідрохімічними показниками. Це  
зумовлено великою кратністю  розбавлення природних вод, процесами само-
очищення води, що притаманно і для інших великих річок, наприклад Дунаю [2].

Головними довгостроковими тенденціями зміни якості води під впливом 
джерел забруднення та внаслідок використання водних ресурсів басейну 
Дніпра є: 

а) прогресуюча інтенсифікація процесу евтрофікації дніпровських водосхо-
вищ та р. Дніпро як результат надмірного забруднення біогенними елементами;

б) погіршення якості води в напрямку до гирла;
в) втрата водною екосистемою басейну Дніпра своїх природних характерис-

тик в процесі адаптації до зміни режимів річкового стоку внаслідок будівництва 
каскаду водосховищ [3,4,5].

Якість води в басейні Дніпра за гідрохімічними показниками знаходиться 
під впливом великої кількості антропогенних чинників. До групи факторів ан-
тропогенного впливу в першу чергу потрібно віднести:

• скиди комунально-господарських та промислових вод таких великих 
промислових центрів, як Київ, Суми, Житомир, Черкаси, Кременчук, 
Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші;

• винос забруднюючих речовин поверхневим стоком із урбанізованих та 
сільськогосподарських територій;

• надходження забруднюючих речовин від розміщення на водозбірній 
території басейну тваринницьких комплексів, складів зберігання 
отрутохімікатів, мінеральних добрив та інших екологічно небезпечних 
об’єктів господарювання;

• випадіння на території басейну атмосферних опадів, що сформувалися 
внаслідок забруднення атмосфери, в тому числі під впливом транскор-
донного переміщення забруднених повітряних мас та надходження в 
результаті аварій і несанкціонованих викидів;

• розвантаження забруднених підземних вод у річкову систему;
• відведення і надходження кар’єрних, шахтних вод у річкову мережу 

басейну [6–11].
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Весь басейн річки Дніпро на українській території можна розбити на окремі 
ділянки за своїм походженням та своєрідним функціонуванням. В першу чергу 
це верхня частина Дніпра із Київським водосховищем, далі каскад із п’яти 
дніпровських водосховищ та пониззя Дніпра. Окремо виділяються притоки 
басейну Дніпра.

Верхня частина басейну Дніпра, яка розташована в північній частині України, 
охоплює собою території від кордонів із Республікою Білорусь до верхнього 
б’єфу Канівської ГЕС. Водозбірна площа верхнього Дніпра складає біля 20 
тис.м2.

У порівнянні з іншими водосховищами Київське характеризується міні-
мальними показниками вмісту кисню й порівняно невисокими межами його 
максимального насичення. У зимовий період під льодом реєструється дефіцит 
кисню, що зв’язано із виробітком водосховища і надходженням болотяних вод 
із низьким вмістом кисню. Це приводить до сильних заморів риби, які поши-
рюються від верхніх до пригребельних ділянок водосховища.

Важливою особливістю водних мас водосховища є їх висока кольоровість, 
що досягає 70–100 градусів за хромокобальтовою шкалою. Це визначається 
надходженням вод Прип’яті, які значно багатші гуміновими речовинами, ніж 
води Дніпра. 

Сезонну динаміку основних показників якості води, яка забирається для 
комунально-господарських потреб м. Київ відображено на рис. 1–3.

Рис. 1. – Динаміка температур, концентрацій кисню, заліза та марганцю у воді  
нижнього б’єфу Київської ГЕС у 2014–2015 роках.
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Якість води в нижньому б’єфі Київської ГЕС є інтегрованим показником 
складу і властивостей води яка сформувалася в Київському водосховищі за 
даними Дніпровського БУВР.

Рис. 2. – Динаміка концентрацій амоній-іона та хімічного споживання кисню (ХСК) в 
залежності від сезонного ходу температур і концентрацій кисню у воді нижнього б’єфу 

Київської ГЕС у 2014–2015 роках.

Рис. 3. – Сезонна динаміка температур, концентрацій кисню, споживання кисню (ХСК) 
та кольоровості у воді нижнього б’єфу Київської ГЕС у 2014–2015 роках.

Нижче греблі Київської ГЕС розташовується Канівське водосховище, утво-
рене перекриттям русла Дніпра в 1972 р. греблею ГЕС біля м. Канева. За да-
ними УНДІ водогосподарсько-екологічних проблем в Канівському водосховищі 
склалася наступна ситуація:
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• кількість завислих речовин у воді  верхів’я водосховища коливалася від 
0,5 до 20,6 мг/дм3. 

• сума іонів коливалася від 189 до 425 мг/дм3 і змінювалася за сезонами 
року. Найменша величина мінералізації спостерігалася весною у період 
весняної повені, найбільша – взимку. 

• вміст розчиненого кисню в воді верхів’я Канівського водосховища 
змінювався за сезонами і коливався від 4,1 до 22,3 мгО

2
/дм3.

• вміст біогенних елементів у воді Канівського водосховища залежить від 
їх надходження з Київського водосховища, з водою р. Десна,  з госпо-
дарсько-побутовими і промисловими стічними водами м. Києва. Вміст 
амонійного азоту в воді верхів’я Канівського водосховища коливався 
від 0,13 до 3,9 мг/дм3 і змінюється за сезонами року, середньорічні 
концентрації становили 0,10–0,50 мг/дм3, максимальний вміст NH

4
+ в 

основному спостерігався взимку, мінімальний – влітку. 
• вміст азоту нітритів у воді водосховища  коливався від 0 до 0,310 мг/дм3. 
• вміст азоту нітратів у воді верхів’я Канівського водосховища коливався 

від 0,24 до 2,8 мг/дм3. 
• вміст розчиненого мінерального фосфору в воді водосховища коливався 

від 0,0 до 1,0 мгР/дм3. 
Органічні речовини Канівського водосховища формуються за рахунок 

надходження з Київського водосховища, з поверхневим стоком водозбірного 
басейну, з промисловими і господарсько-побутовими стічними водами. 

Біохімічне споживання кисню (БСК
5
) у воді Канівського водосховища коли-

валося від 0,5 до 6,0 мг О
2
/дм3.

•  вміст важких металів заліза, міді цинку, нікелю, хрому значно нижчі ГДК 
для водойм господарсько-побутового призначення.

•  величини специфічних забруднюючих речовин антропогенного поход-
ження в воді верхів’я Канівського водосховища коливались в значних 
межах: нафтопродукти від 0,0 до 0,33 мг/дм3, СПАР від 0,0 до 0,22 мг/дм3.

У 2014 – 2015 роках якість води у Канівському водосховищу залежала від ве-
личини попусків Київської ГЕС, надходженням води річки Десна та скидів стічних 
вод міста Києва. Особливо напружена ситуація склалася влітку та початку осені 
2015 року коли на річках верхнього Дніпра та Прип’яті літньо-осіння межень 
була дуже низькою, водність р. Десна складала 43–46% середньомісячних 
норм червня – жовтня.

Нижче греблі Кременчуцької ГЕС розташоване порівняно невелике внутріш-
ньо каскадне водосховище Дніпра – Дніпродзержинське. Знаходиться воно в 
північній частині степової зони України.

Мінералізація води змінювалась в межах 187–425 мг/дм3. Підвищеною мі-
нералізацією характеризуються райони впадіння у водосховище річки Ворскла.

За показниками вмісту біогенних елементів водосховище може бути відне-
сене до евтрофних водоймищ. 

Вміст кисню коливався в межах 6,3–12,9 мг/дм3, ступінь насичення 54–
106 %. 

Вміст мікроелементів (марганцю, цинку, міді) не перевищував гранично 
допустимих концентрацій для поверхневих вод.
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Якість води Дніпродзержинського водосховища в цілому задовільна. Про-
те зареєстровані локальні ділянки з перевищенням ГДК за вмістом фенолів, 
нафтопродуктів, органічних речовин, поверхнево активних сполук. Підвищені 
концентрації антропогенних забруднювачів спостерігалися в місцях скидання 
стічних вод, але завдяки здатності водоймища до самоочищення якість води 
на відстані 20–30 км нижче джерела забруднення поліпшувалася.

В Дніпродзержинському водосховищі на протязі 2014–2015 роках якість 
води задовільна за гідрохімічними показниками, хоча «цвітіння» води, яке роз-
почалося в другій половині червня 2015 року призвело до погіршення її якості. 
Вміст розчиненого у воді кисню знизився до рівня 5,84 мгО

2
/дм3, зросло над-

ходження органічних речовин та амонію, зросли концентрації заліза загально-
го та марганцю, але починаючи з другої половини вересня негативні процеси 
почали затухати та відбулося покращення якісних характеристик вод.

Нижче греблі Дніпродзержинської ГЕС розташоване найменше за площею, 
але найбільш глибоководне руслове внутрішньо каскадне водосховище Дні-
пра – Дніпровське (Запорізьке) водосховище. 

Граничні величини мінералізації протягом року і на різних ділянках водо-
сховища змінюються дуже суттєво – від 191 до 387 мг/дм3. Особливо висока 
мінералізація води характерна для затоки р. Самара (до 2000 мг/дм3), що по-
яснюється скиданням до водосховища високомінералізованих вод. 

Вміст розчиненого кисню у воді коливався в межах 6,2–14,5 мг/дм3 (68–131% 
насичення). 

Концентрація марганцю в цілому по водосховищу коливалася в межах         
9–71 мкг /дм3, у придонних шарах при дефіциті кисню може досягати 40–125 
мкг /дм3. Вміст цинку у воді складав 12–35 мкг/дм3, що корелює з вмістом його 
в воді інших водосховищ (Дніпродзержинське, Каховське), або перевищує його 
(Кременчуцьке). Вміст міді коливався в межах 0–7,7 мкг/дм3. 

В цілому, на відміну від інших водосховищ дніпровського каскаду, Дніпров-
ське водосховище відрізняється менш задовільними показниками якості води.

За гідрохімічними показниками якість води в Дніпровське водосховищі на 
протязі 2014–2015 років задовільна. Щоправда, спостерігалися незначні тен-
денції до її погіршення, які особливо проявилися влітку 2015 року, що пов’язано 
із сезонними коливаннями, які в даному році були екстремальними 

Каховське водосховище – це одне з найбільш великих на Дніпрі водосхо-
вищ, що замикає каскад і поки найбільш південне водосховище. Мінералізація 
води змінювалася за роками, сезонами і ділянками водосховища і коливалася 
в межах 253–433 мг/дм3. Переважаючим катіоном у воді є кальцій, аніоном – 
НСО

3
-. Рівні коливання у воді вмісту біогенних елементів свідчать про значне 

евтрофування водосховища. Концентрація заліза у воді мінімальна в порівнянні 
з іншими водосховищами каскаду. Вміст кисню у воді коливався в межах 6–12,5 
мг/дм3 (61–142 % насичення). 

Концентрація марганцю у воді дуже стабільна, за винятком верхньої частини 
водосховища (де спостерігається його підвищення до 200 мкг/дм3), а також 
районів скидання стічних вод окремих міст. Вміст зваженого цинку у воді во-
досховища в середньому складав 16–30 мкг/дм3, міді – в межах 2,1–3,9 мкг/
дм3, що в цілому знаходиться в межах ГДК для поверхневих вод. Якість води 
в Каховському водосховищі в цілому може бути оцінена як задовільна. Проте 
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реєструються локальні ділянки із забрудненням води фенолами, нафтопродук-
тами, важкими металами та іншими хімічними речовинами, особливо у верхніх 
ділянках водосховища.

В Каховському водосховищі на протязі 2014–2015 років якість води задовіль-
на за гідрохімічними показниками, «цвітіння» води призводило до погіршення 
якості, вміст розчиненого у воді кисню знижувався до 7,6 мгО

2
/дм3 та зростало 

надходження органічних речовин і марганцю.
В останні роки на нижньому Дніпрі склалася вкрай напружена екологічна 

ситуація, яка обумовлена зростанням антропогенного тиску, особливо на урба-
нізованих територіях, тобто в місцях концентрації промислового виробництва 
та населених пунктів. 

Головним джерелом короткочасних неперіодичних коливань рівня води на 
приморській ділянці річки є пульсовий режим роботи Каховської ГЕС. Амплітуда 
добових коливань рівня води складала 0,30–0,80 м, а інколи сягала 1,48 м. Хвиля 
попуску води, яка розповсюджується вниз за течею, трансформується і в гирлі 
Дніпра, де її величина складала вже біля 19% від обсягу скидання. Коливання 
рівня, в сучасних умовах, при відсутності значних обсягів стоку, відіграють 
головну роль у підтриманні екологічного стану заплавних водойм. 

Так, за даними Дніпровського басейнового управління водних ресурсів кіль-
кість органічних сполук у дніпровській воді за показником «хімічне споживання 
кисню (ХСК)» в нижньому б’єфі Каховської ГЕС у 2014–2015 роках коливалось 
в межах 21,3–27,4 мгО/дм3, що свідчить про постійне надходження органічних 
сполук як зі скидами зворотних вод, так і внаслідок «внутрішньо водоймних 
процесів», та недостатню «самоочисну здатність» дніпровської води в умовах 
різкого зменшення швидкості течії у водосховищах до 0,3–0,02 м/с у порівнянні 
з Дніпром – 0,6–0,8 м/с до зарегулювання. За період 2014–2015 рр. на ділянці 
пониззя Дніпра концентрація «заліза загального» у дніпровській воді колива-
лась від 0,11 до 0,29 мг/дм3, у той же час у створі міста Херсон концентрація 
«заліза загального» була більшою і коливалась у межах 0,15–0,28 мг/дм3, що 
можна пояснити надходженням високо мінералізованих, збагачених залізом, 
вод річки Інгулець, які формуються у Криворіжському залізорудному районі. 
Річка Інгулець у першому кварталі 2013 року характеризувалась наступними 
показниками якості води (с. Андріївка): за хлоридами – 9,5 ГДК

рг
, 8,5 ГДК

гп
; за 

сульфатами – 17,5 ГДК
рг

, 3,5 ГДК
гп

; за кальцієм – 1,7 ГДК
рг

; за магнієм – 5,0 
ГДК

рг
, 4,0 ГДК

гп
; за нітратним азотом – 7,7 ГДК

рг
,  7,0 ГДК

гп 
[9]. 

В пониззі Дніпра на протязі 2014–2015 років якість води задовільна за гідро-
хімічними показниками, лише в кінці літа та початку осені 2015 року в нижньому 
б’єфі Каховської ГЕС спостерігалось зниження концентрації розчиненого кисню 
до критичних рівнів та зростання надходження органічних речовини за показ-
ником ХСК, а також збільшення вмісту марганцю до 0,07 мг/дм3.

Екологічний стан поверхневих вод басейну Дніпра цілком можна охарак-
теризувати як дуже напружений. Постійне надходження у водні об’єкти нео-
чищених і недостатньо очищених стічних вод від комунальних, промислових та 
сільськогосподарських підприємств, відсутність у більшості малих населених 
пунктів очисних споруд, призводить до значного антропогенного евтрофування 
водних об’єктів, зокрема, водосховищ. Прогресуючі тенденції евтрофування 
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каскаду дніпровських водосховищ у посушливі та маловодні останні п’ять років 
продовжують наростати [9, 11].

За результатами виконаних досліджень та їх аналізу якості води в басейні р. 
Дніпро за останні роки спостерігались зміни в якісному стані води басейну р. 
Дніпро, особливо в період літо–осінь 2015 р. в сторону погіршення її показників, 
особливо вміст кисню розчинного, ХСК, БСК

5
, амоній-іонів, заліза загального 

та марганецю. 

Ë³òåðàòóðà:
1. Васенко А.Г., Петренко О.Н., Климов А.В. и др. Экологическое состояние трансграничных  

участков рек бассейна Днепра на территории Украины / Под ред. А.Г. Васенко и С.А. 
Афанасьева. – К.: Академпериодика, 2002. – 355 с.

2. Груя Е. К вопросу о влиянии основных притоков Дуная, протекающих по территории Румынии, на 
физико-химические свойства его вод. – В кн.: Лимнологические исследования Дуная. Доклады 
XI Международной конференции по лимнологическому изучению Дуная. К.: ”Наукова думка”, 
1969. – С. 120–124

3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році. 
Електронний ресурс: http://www.menr.gov.ua/.

4. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 2011 році 
Електронний ресурс: http://www.menr.gov.ua/. 

5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 2012 році. 
Електронний ресурс: http://www.menr.gov.ua/.

6. Шевчук В.Я., Васенко А.Г. Екологічний стан басейну ріки Дніпро за результатами першої 
українсько-канадської експедиції. – Харків, УкрНДІЕП, 1999. – 54 с.

7. Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р. Припять/ Под 
общей редакцией М.Ю. Калинина и А.Г. Ободовского. – Мн.: Белсэнс, 2003. – 269 с.

8. Васенко А.Г., Колобаев А.Н., Анучкин В.П. Основные результаты международных экспедиционных 
исследований качества вод в бассейне Днепра. – Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 
2003. – 112 с.

9. Стан довкілля в Україні. Інформаційно-аналітичний огляд. I квартал 2013 року. Електронний 
ресурс: http://www.menr.gov.ua/

10. Денисова А.И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др. Гидрология и гидрохимия Днепра и его 
водохранилищ. – К.: Наук. думка, 1989. – 216 с.

11. Процеси формування хімічного складу поверхневих вод / В. І. Осадчий та ін. – К.: Ніка – Центр, 
2013. – 240 с.



3737Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

УДК 504.064.3:574.91:504.058

Васенко О. Г., канд. біол. наук, Верниченко-Цветков Д. Ю., канд. біол. наук, 
Козловська О. В., аспірант
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків, Україна

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃÓ ÏÎßÂÈ ÒÀ ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÅÍÍß ×ÓÆÎÐ²ÄÍÈÕ 
ÂÈÄ²Â Ã²ÄÐÎÁ²ÎÍÒ²Â

Проблема появи та розповсюдження інвазійних видів здавна відома 
в Україні, проте в останні роки стає все більшої актуальною, з одного боку 
внаслідок постійного розширення транспортних і економічних зв’язків у світі 
й інтеграції України до світової системи (що створює передумови для завезення 
чужорідних видів), а з другого боку внаслідок кліматичних змін останніх років 
(що створює умови для інвазій чужорідних видів на територіях, які раніше були 
для них несприятливими). Відповідно, зростає ризик виникнення екологічних 
проблем, спричинених появою та масовим розмноженням чужорідних видів, 
у т.ч. гідробіонтів.

Слід зауважити, що термін «біологічна інвазія», який зазвичай ви ко рис-
то вується для позначення цього явища, на нашу думку не дуже вдалий. 
У біологічній літературі термін «інвазія» розуміється [1] у двох значеннях: як 
зараження організму паразитами та як вторгнення до екосистеми чужорідного 
виду. У контексті розповсюдження на нові території чужорідних видів, навіть па-
разитарних, йдеться про друге значення терміну, причому найчастіше не просто 
про вторгнення чужорідного виду, а про вторгнення з масовим розмноженням 
і завданням шкоди природним екосистемам. Визначення «біологічна» у цьому 
разі є уточненням варіанту трактування терміну «інвазія». Проте, організм, 
так само, як і екосистема, є об’єктом вивчення біології. Тому визначення 
«біологічна» можна застосувати до «інвазії» як у другому значенні терміну, так 
і в першому. Отже, якщо розглядаються біосистеми надорганізмового рівня 
організації (популяції, екосистеми), які є об’єктом вивчення екології, як розділу 
біології, то більш вдалим можна вважати термін «екологічна інвазія».

Екологічні інвазії на водних об’єктах не тільки становлять загрозу природним 
екосистемам, їх біологічному різноманіттю й нормальному функціонуванню, 
але й здатні завдати значної економічної шкоди (за рахунок погіршення якості 
води, деградації рибного промислу, появи біоперешкод на водозаборах тощо), 
а в окремих випадках несуть загрозу здоров’ю людей (при появі алергенних 
видів, погіршенні санітарної обстановки на водних об’єктах тощо).

Україна ратифікувала Конвенцію зі збереження біологічного різноманіття, 
виконання вимог якої (зокрема й щодо захисту природних систем від 
екологічних інвазій) потребує відповідного нормативного та методичного су-
проводження (зокрема й щодо спеціального моніторингу, як одного з напрямків 
організаційних природоохоронних заходів, спрямованого на відстеження й про-
гноз розвитку ситуації у разі появи інвазійних видів).

Водночас, існуюча система державного моніторингу (як поточного, так 
і фонового та кризового), не має на меті контролю явищ екологічних інвазій 
і не пристосована для реагування на такі ситуації. Організації, що займаються 
проблемами об’єктів ПЗФ в Україні, хоча й ведуть постійні «літописи природи» 
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на підконтрольних об’єктах, також не мають на меті спеціально відслідковувати 
екологічні інвазії та оперативно реагувати на них, та й не забезпечені для 
цього ані повноваженнями, ані засобами. Регуляція поводження з карантин-
ними видами в Україні стосуються лише невеликої частини аспектів цієї доволі 
комплексної проблеми (перш за все контролю ввезення чужорідних видів із 
сільгосппродукцією).

Практика показала, що контроль випадків масового розмноження інвазійних 
видів в Україні стикався з низкою методологічних та організаційних усклад-
нень, що унеможливлювало швидке реагування як на саме явище, так і на 
екологічні проблеми, які ним спричинені. Водночас, як зазначається багатьма 
фахівцями [2], витрати на подолання ситуації від фази до фази інвазії зростають 
експоненційно.

Метою цієї роботи є розгляд шляхів загальної регламентації відстеження 
і прогнозу екологічних інвазій у поверхневих і морських водах, на різних стадіях 
розвитку процесу, від появи чужорідного виду до виникнення масштабної інвазії, 
появи масових скупчень чужорідних організмів і спричинення інших суттєвих 
змін стану гідроекосистем.

З огляду на різне систематичне положення та біологію інвазійних видів, 
а отже, на різну їх роль та поведінку в екосистемах, рівень ризику виникнення 
інвазії та характер і ступінь її ймовірного впливу на довкілля у різних видів будуть 

Рис. 1. Стадії процесу екологічної інвазії (за [3] з окремими уточненнями).

Статус виду: А – чужорідний; В – натуралізований; С – інвазійний.
Фази процесу: 1– подолання біогеографічного бар’єру (I); 2 – освоєння нових 

абіотичних та біотичних умов, «подолання екологічного бар’єру» (II); 3 – розмноження 
у нових умовах, «подолання бар’єру створення нової популяції» (III); 4 – розселення 
з місця інтродукції, «подолання бар’єру освоєння нового ареалу» (IV); 5 – освоєння 

порушених екосистем (V); 6 – освоєння природних екосистем (VI).
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принципово різними. Разом із тим, існує низка загальних рис, притаманних 
всім випадкам екологічних інвазій.

Виходячи з цього, чітка регламентація дій на єдиній основі для всіх ймовірних 
випадків екологічних інвазій неможлива. Можливе лише встановлення певного 
загального порядку реагування. Чітко регламентувати можна хіба що загальні 
питання щодо організації спостережень. 

Розроблення конкретних програм спеціального додаткового моніторингу 
акваторій, на яких відбувається значне розмноження конкретного інвазійного 
виду перш за все має визначатися особливостями біології цього виду та харак-
тером акваторії, на якій його було знайдено.

При цьому на різних етапах розвитку екологічної інвазії функції моніторингу 
та, певною мірою, методи відстеження й прогнозу ситуації мають відрізнятися. 

За сучасними уявленнями [3], адвентивний вид у своїй адаптації до нових 
умов проходить кілька стадій, пов’язаних із набуттям у новій екосистемі функцій, 
притаманних будь якому нормально існуючому виду: пристосування, розмно-
ження, розселення, створення стійкої популяції, зайняття певної екологічної 
ніші, зайняття певного ареалу (рис. 1).

Проте екологічні інвазії не завжди проходять у стовідсотковій відповідності 
до цієї схеми. Наприклад, тропічний вид, який тривалий час займає певну 
екологічну нішу й створює стійку популяцію у підігрітих водах, припустимо, 
водойми-охолоджувача електростанції, існує доти, доки існує теплове забруд-
нення й унікальне, штучне, сформоване дією цього антропогенного чинника 
середовище, навіть якщо у літній сезон і виходить за межі цього біотопу. Чи 
можна вважати, що цей вид вповні виконав умову освоєння нових абіотичних 
та біотичних умов (фаза ІІ на рис. 1)? І так, і ні.

Наведена схема не відображує також процесів пристосування самої екоси-
стеми до нового виду: визначення його екологічної ніші (встановлення ресурсної 
бази та мікросередовища), включення до харчових ланцюгів (появи природних 
ворогів), встановлення меж чисельності й ареалу (обмеження розмноження й 
розповсюдження). Хоча, зрештою, саме від перебігу цих процесів залежить, 
наскільки швидко й із якими втратами екосистема подолає (або й взагалі не 
подолає) екологічну інвазію. Втім, оцінка ступеню вразливості певної екоси-
стеми до певного виду екологічної інвазії є питанням, яке має розглядатися в 
кожному випадку окремо. 

Для цілей моніторингу розвитку екологічних інвазій, виходячи з вищевказа-
ного, важливими можна вважати наступні аспекти.

• Нові види часто знаходять у районах скидання баластних вод, у припорто-
вих акваторіях, уздовж транспортних магістралей тощо. Та, щодо кожного 
окремого такого виду, перша та друга фази інвазії характеризуються 
зазвичай наявністю поодиноких екземплярів. Ці фази малоймовірно 
відстежити засобами моніторингу, та й потреби у цьому немає. Види, 
що не натуралізувалися (т.з. перехожі види) не становлять загрози. 

• Значення нового виду в екосистемі стає помітним, починаючи з третьої – 
четвертої фаз інвазії. Достатньо високою на цьому етапі також стає 
ймовірність знайдення виду. Саме початок цих фаз і має виявляти 
моніторинг, коли йдеться про відстеження появи нового виду та про 
оцінку ризику розвитку масштабної екологічної інвазії.
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• Моніторинг розвитку екологічної інвазії на п’ятій і шостій фазах процесу 
пов’язаний як із контролем подальшого розповсюдження чи локалізації 
явища, так і з оцінкою впливу екологічної інвазії на стан природних 
екосистем у місцях ураження, а також із супроводженням і оцінкою 
ефективності природоохоронних заходів. Це принципово різні задачі.

Таким чином, задача моніторингу кожного випадку екологічної інвазії 
ділиться на три: 

• моніторинг появи нових видів, що виконує функцію «раннього попере-
дження»;

• моніторинг ситуації у районі появи чужорідного виду та відстеження 
випадків його масового розвитку;

• моніторинг можливого впливу, під час масового розвитку інвазійного 
виду, великих скупчень гідробіонтів на зміни природних екосистем, якість 
води, санітарний стан водних об’єктів та водне господарство.

Треба зазначити, що до задач такого моніторингу не відноситься контроль 
екологічних інвазій, які вже відбулися у минулі десятиріччя (сторіччя) й не по-
ширюються на нові акваторії, а уражені при цьому екосистеми вже досягли 
відносної стабільності. Хоча, випадки вказаних інвазій також потребують 
дослідження (наприклад, на рівні окремих науково-дослідних робіт та / чи ве-
дення поточного моніторингу). Види, що спричинили ці випадки, слід вважати 
інвазійними. Екосистеми, в яких відбувалися ці минулі інвазії, слід вважати 
вразливими для можливих інвазій у майбутньому. 

Моніторинг екологічних інвазій гідроекосистем, згідно з виконанням різних 
задач на різних фазах проникнення чужорідного виду, поділяється (рис. 2) на 
три фази:

• моніторинг появи нових видів, які можуть потенційно бути інвазійними;
• моніторинг району появи інвазійного виду та відстеження випадків ство-

рення великих скупчень особин інвазійного виду;
• моніторинг впливу великих скупчень інвазійного виду на гідроекосистему, 

водне господарство та санітарний стан водного об’єкту. 
Вказані фази моніторингу мають бути організовані послідовно й рішення про 

початок наступної фази має прийматися за інформацією попередньої. Проте, 
якщо, наприклад, на першій фазі моніторингу вже виявлено великі скупчення 
особин інвазійного виду, для економії часу подальші фази моніторингу можуть 
проводитися одночасно. Беручи до уваги динамічний і важкопрогнозований 
характер екологічних інвазій як таких, програми спостережень мають корегу-
ватися при необхідності у разі зміни ситуації.

Наприклад, під час появи та масового розмноження пістії Pistia stratiotes 
на Сіверському Дінці у 2013 і 2014 роках, сигнал про її появу надійшов, коли на 
ріці утворилися масштабні щільні скупчення, які подекуди займали весь пере-
тин. При цьому, за свідченням місцевих мешканців, поодинокі екземпляри 
спостерігалися ще за один чи два роки до того. Нажаль, інформація про це до 
відповідних установ не дійшла й реагувати довелося на вже виниклу екологічну 
проблему. Тож, при обстеженні одночасно вирішувалися задачі як аналізу роз-
повсюдження пістії [4-6] так і впливу її скупчень на стан водотоку [7]. 

Регулярний контроль у ході поточного екологічного моніторингу не про-
водиться з частотою, достатньою для відстеження інвазії видів, які швидко 
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розмножуються й становлять найбільшу загрозу. Моніторинг появи нових 
видів має спиратися не лише на проведення натурних спостережень, але й 
на збір інформації з інших джерел, підкріплений у разі потреби оперативними 
попередніми обстеженнями. У таких випадках у США рекомендують [2] актив-
но залучати до спостереження за появою нових видів гідробіонтів людей та 
організації, які постійно мають справу з водними об’єктами: клуби рибалок, 
спортсменів, яхтсменів, тощо. В умовах України це достатньо проблематично, 
але можливі й інші варіанти, наприклад: 

• ініціативні громадські групи екологічної спрямованості;
• заклади освіти у населених пунктах, розташованих поблизу водних 

об’єктів;
• місцеві органи влади й самоврядування;
• рибогосподарські підприємства, риболовецькі колгоспи й артілі;
• підприємства, що здійснюють водозабори.

Подальші фази моніторингу потребуватимуть вжиття спеціальних заходів 
з ведення спостережень. На фазі моніторингу впливу великих скупчень 
гідробіонтів інвазійних видів, у разі небезпеки значного погіршення екологічної 
ситуації, можливе також використання механізмів кризового моніторингу. Для 
ведення спеціального моніторингу необхідне залучення суб’єктів поточного 
екологічного моніторингу, а також установ з впорядкування ПЗФ, водогоспо-
дарських організацій, державних наукових інститутів та ін. Це включає дії, які не 
передбачені основними програмами діяльності цих організацій, але при цьому 

Рис. 2. Структура та алгоритм спеціального моніторингу акваторій, на яких 
відбувається значне розмноження інвазійних видів гідробіонтів
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потребують витрати певних ресурсів. Необхідні відповідні заходи з організації 
та забезпечення спостережень і протидії екологічним інвазіям.

Оцінка шляхів потрапляння нових організмів повинна здійснюватися на 
національному та регіональних рівнях, оскільки ризик вторгнення чужорідного 
виду в конкретну екосистему нерівнозначний і залежить від багатьох факторів, 
особливо від географічного регіону.

Через Дніпро й Західний Буг проходить центральний європейський шлях 
міграції інвазійних видів [8] (рис. 3). Слід звернути увагу на райони, де шляхи 
інвазій чужорідних видів перетинаються з екомережею, створеною для збе-
реження природних шляхів міграції видів аборигенних, оскільки інвазійні види 
також можуть скористатися цими шляхами. 

Окрема увага має приділятися також акваторіям, на яких існує постійний 
ризик занесення нових видів (припортові акваторії, судноплавні канали тощо), 
а також транскордонним водотокам. 

Крім цього, особливої уваги потребують екосистеми, які знаходяться під 
постійним впливом теплового або хімічного забруднення, якщо це призводить 
до створення нетипових для регіону умов середовища (особливий темпера-
турний режим, зміна гідрохімічного типу чи солоності вод).

Рис. 3. Європейська мережа інвазій гідробіонтів (за [8])
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В Україні визначено велику кількість інвазійних видів гідробіонтів [9, 10]. 
Проте, національна база даних по інвазійних видах відсутня, а глобальна [9] 
щодо України неповна (немає низки видів, не розглядаються екологічні інвазії 
у межах країни) та певною мірою суперечлива (окремі види вказані, як такі, що 
з України походять, і, одночасно, як інвазійні в Україні). Що ж до переліку каран-
тинних видів, то він важкодоступний і має конкретну (галузеву) спрямованість. 
Можна вважати за доцільне створення загальнодоступної національної бази 
даних інвазійних видів гідробіонтів. До цієї бази даних мають бути включені, 
з відповідним визначенням статусу, як види, що вже спричинили екологічні 
інвазії у поверхневих чи морських водах України (наприклад, рапана Rapana 
venosa, елодея канадська Elodea canadensis), так і потенційно небезпечні, які 
спричинили екологічні інвазії у сусідніх країнах (наприклад, ротан-головешка 
Perccottus glenii), а також такі, що створювали екологічні інвазії в інших країнах 
і при цьому є у широкому вжитку в акваріумістів, гідросадівників тощо (напри-
клад, водний гіацинт Eichornia crassipes). По кожному виду база даних має 
містити повну назву, зручні для орієнтовного визначення нефахівцями фото, 
комплекс визначаючих ознак, короткий опис біології виду, а також бальні оцінки 
ризику виникнення інвазії, ризику впливу інвазії на природні екосистеми та 
ризику впливу на якість води й водне господарство.

Можна вважати за доцільне створення координаційного центру, що у поточ-
ному режимі не потребуватиме великих штатів і витрат, а при необхідності, на 
його базі можуть формуватися тимчасові робочі групи. У задачі такого центру 
має входити:

• збір, систематизація та аналіз інформації щодо випадків екологічних 
інвазій в Україні та у сусідніх країнах;

• взаємодія з громадськістю, закладами освіти й зацікавленими 
організаціями щодо питань екологічних інвазій;

• ведення національної бази даних інвазійних видів гідробіонтів;
• подання для прийняття рішення й координація дій щодо проведен-

ня експедиційних обстежень, а також щодо проведення інших фаз 
моніторингу випадків екологічних інвазій;

• подання щодо припинення дій у разі, якщо загроза зникла, або факт 
екологічної інвазії не підтвердився.

Аналіз досвіду розвинених країн світу свідчить про те, що найбільш прийнят-
ними для встановлення масштабів негативних явищ та їх можливих наслідків, а 
також для прийняття відповідних науково - обґрунтованих управлінських рішень, 
є методи оцінки ризику. Виходячи з цього, в Україні необхідне розроблення 
методів оцінки ризиків, у тому числі від таких явищ, як екологічні інвазії [11]. 

Âèñíîâêè

1. Основними напрямами спеціального моніторингу екологічних інвазій 
гідробіонтів є: відстеження появи чужорідних видів, локалізація випадків 
екологічних інвазій (зокрема й для вжиття відповідних природоохорон-
них заходів), оцінка впливу масових скупчень гідробіонтів, а також оцінка 
ефективності природоохоронних заходів, які були задіяні.

2. Особлива увага має приділятися акваторіям з великим ризиком занесення 
чужорідних видів та/чи зручними умовами їх подальшого розповсюдження, а 
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також гідроекосистемам із антропогенно-зміненим середовищем існування 
(нетиповим для регіону термічним режимом, солоністю тощо).

3. Необхідне створення загальнодоступної національної бази даних 
інвазійних видів гідробіонтів та проведення низки інших заходів із організації 
моніторингу та координації природоохоронної діяльності відносно екологічних 
інвазій.
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ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ ÂÎÄÎÒÎÊÀ 
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÌÅÒÎÄÎÂ ÁÈÎÈÍÄÈÊÀÖÈÈ

Проблема оценки качества поверхностных вод, используемых для водо-
снабжения населенных пунктов, различных видов хозяйственной деятель-
ности, а также для рыбохозяйственных целей является особенно острой 
в условиях антропогенного воздействия, выражающегося в поступлении 
в водные объекты различных загрязняющих веществ в том числе тяжелых 
металлов [1]. Одним из методов, который может применяться для та-
кой оценки является биоиндикация, которая представляет собой методы 
оценки абиотических и биотических факторов при помощи биологических 
систем [2]. К методам биоиндикации могут быть отнесены и методы опреде-
ления содержания стойких загрязняющих веществ в организмах–индикаторах. 
В сравнении с прямым определением тяжелых металлов в воде и донных от-
ложениях биоиндикация отражает биодоступность этих элементов. В резуль-
тате того, что тяжелые металлы концентрируются в организме-индикаторе, 
использование биоиндикации позволяет оценить последствия загрязнения 
водных объектов тяжелыми металлами в тех случаях, когда их содержание в 
поверхностных водах крайне низко. При этом необходимо учитывать то, что ис-
пользуемые организмы могут по-разному реагировать на воздействе тяжелых 
металлов, и следовательно накапливать их в разном количестве в зависимости 
не только от вида организма но и от характеристик окружающей среды [3]. 

В работе [4] одними из лучших индикаторов состояния как природного, так 
и антропогенного загрязнения среды названы мохообразные. В частности во-
дные мохообразные вида Fontinalis antipyretica L. ex Hedw. хорошо себя зареко-
мендовали в качестве биоиндикатора тяжелых металлов в водной среде [4, 5]. 
Для оценки и подтверждения биоиндикаторных свойств водных мохообразных 
вида F. antipyretica в изучении содержания тяжелых металлов в водотоках нами 
была проведена работа по определению содержания тяжелых металлов (хрома, 
меди, кадмия, свинца) в этом виде мохообразных собранных в районе дамбы 
Муромского водохранилища. Место произрастания F. antipyretica представляет 
собой водоток шириной около 1 м. выложенный бетонными блоками. Располо-
жение точек отбора и схематическое изображение водотока указано на рис.1.

Отбор проб осуществлялся вручную, стебли водных мохообразных среза-
лись в месте крепления ко дну с помощью ножа. С каждой точки отбирались 
по 20 г. мха, таким образом чтобы охватить все группы растений растущие 
в данном месте. Параллельно отбирались пробы воды и консервировались 
кислотой азотной в соответствии с общепринятыми методами.

Для определения тяжелых металлов пробах F. antipyretica, из него отбирали 
включения других растений и промывали водой дистиллированной. Подготовку 
проб F. antipyretica проводили на основе методов описанных в [6, 7]. Сушили 
при 105 0С, растворяли навеску 0,5 г в 10 см3 кислоты азотной концентри-
рованной, выпаривали досуха, к остатку добавляли 0,5 см3 кислоты азотной 
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концентрированной, и количественно переносили в колбу на 50 см3, доводили 
объем до метки водой дистиллированной.

Концентрацию тяжелых металлов и в подготовленных пробах водных мо-
хообразных и воды определяли атомно–абсорбционной методом (электро-
термическая атомизация) на спектрофотометре Hitachi Z–8000. В результате, 
содержание тяжелых металлов в воде был ниже предела определения. Массо-
вая доля тяжелых металлов в F. antipyretica приведена в табл. 1. 

Таблица 1. Массовая доля тяжелых металлов в F. Antipyretica

Точка 
отбо-

ра

Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг сухого вещества

Хром Медь Кадмий Свинец

1 15 2,5 меньше 0,1 1,1

2 19 2,5 меньше 0,1 1,1

3 17 меньше 1,0 меньше 0,1 1,1

4 22 3,8 0,1 1,1

5 25 7,0 0,2 2,1

Согласно литературным данным [7, 8], массовая доля тяжелых металлов, 
в пробах находиться на уровне значений, не свидетельствующих о наличии 
значительного антропогенного загрязнения тяжелыми металлами. Для оценки 
динамики изменения содержания тяжелых металлов, были рассчитано от-
ношение массовой доли тяжелых металлов в пробах F. antipyretica в каждой 
точке (w(i)) к максимальному их значению(w(max)) и построен график пред-
ставленный на рис. 2.

Как видно из полученного графика, большая массовая доля тяжелых метал-
лов наблюдается в верхней части водотока, и постепенно снижается к точке 
3, в которой массовая доля тяжелых металлов в пробах водных мохообразных 
самая низкая. Это указывает на то, что тяжелые металлы постепенно выводятся 
из водной среды на этом участке. 

Рис. 1 Расположение точек отбора и схематическое изображение водотока
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Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что ме-
тод биоиндикации основанный на определении тяжелых металлов в водных 
организмах может быть включен в экологический мониторинг на разных его 
уровнях. Этот метод позволяет оценить накопление тяжелых металлов на раз-
личных участках водотока, особенно в тех случаях, когда содержание тяжелых 
металлов в воде крайне низкое.
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Рис. 2. Изменение массовой доли тяжелых металлов
 в водном мхе разных участков водотока.



4848 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

УДК 504.064.3 (282.243.7)

Васенко О. Г., канд. біол. наук, Міланіч Г. Ю.
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків, Україна  

Ô²ÒÎÏËÀÍÊÒÎÍ ÏÐ²ÑÍÎÂÎÄÍÎ¯ ×ÀÑÒÈÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ Ä²ËßÍÊÈ Ð. ÄÓÍÀÉ 
Ó Ë²ÒÍÜÎ-ÇÈÌÎÂÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ 2015 Ð.

Вивчення сучасного стану фітопланктону прісноводної частини української 
ділянки дельти р. Дунай проводилось в межах виконання УКРНДІЕП 
моніторингових досліджень у зв’язку з контролем впливу днопоглиблювальних 
робіт при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу (ГСХ) 
Дунай – Чорне море, результати яких відображені у поточних наукових звітах 
та публікаціях [1-3 та ін.]. 

Проби для дослідження фітопланктону української частини Дунаю 
відбирались у липні-серпні, жовтні та грудні 2015 р. у наступних створах: R01 – р. 
Дунай, 2 км вище м. Рені, 71 миля; R06 – рук. Кілійський, 1 км нижче м. Ізмаїл, 69 
км; R07 вище м. Кілія, 49 км; R09 – нижче м. Кілія, 32 км; R11 – рук. Очаківський, 
17 км; R12 – рук. Старостамбульський, 11 км; R14 – рук. Очаківський, 6 км; 
R13/9 – рук. Бистрий, 9 км, R13/1 –  рук. Бистрий, 1 км, R 13/0 – рук. Бистрий, 
0 км. Загалом було проаналізовано 35 альгологічних проб, відбір та обробка 
яких проводились відповідно до стандартних гідробіологічних методик [4-6].

У досліджених створах р. Дунай в 2015 р. було виявлено 238 видових і 
внутрішньовидових таксонів з 8 відділів прісноводного фітопланктону, що на 
11 видів більше, ніж було визначено під час натурних досліджень у тих самих 
пунктах відбору в 2014 р. (227 таксономічних одиниць). 

Більшість виявлених видів фітопланктону належали до прісноводно-
солонуватоводних, причому кількість солонуватоводних представників 
збільшувалась у створах рук. Бистрий, 0 км і 1 км, що є наслідком впливу 
морських вод: Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm., Navicula halophila (Grun.) 
Cl., Navicula humerosa Breb., Navicula salinarum Grun., Nitzschia holsatica Hust., 
Surirella ovata var. salina (W. Sm.) Hust., типово морський вид Synedra gaillonii 
(Bory) Ehr. та деякі інші. Також відмічалася певна кількість планктонних водо-
ростей, характерних як для України, так і для країн Західної Європи. 

Загальна чисельність планктонних водоростей у розглянутих пробах коли-
валася від 2,8 млн. кл/л у липні (R01 – вище м. Рені) до 119,7 млн. кл/л у грудні 
(R13/9 – рук. Бистрий, 9 км)     і була обумовлена головним чином представни-
ками відділу Cyanophyta (Синьозелені). 

У розвитку біомаси планктонних водоростей, яка змінювалась від 1,21 
мг/л у жовтні (R11 – рук. Очаківський, 17 км) до 6,9 мг/л у серпні (R13/0 – рук. 
Бистрий, 0 км)  провідну роль відігравали представники відділу Bacillariophyta 
(Діатомові), типові для річкового фітопланктону: як за рахунок високого видо-
вого різноманіття, так і завдяки відносно великим розмірам більшості видів, а 
також синьозелені та зелені. Представники інших відділів мали менш суттєве 
значення. 

Індекс сапробності, розрахований за методом Пантле і Букка [6], незнач-
но коливався у жовтні 2015 р. (від 1,60 до 1,65) та грудні (від 1,59 до 1,67), а 
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найбільш виразна динаміка цього показника спостерігалась у липні – вересні: 
від 0,5 – 0,58 у створах рук. Бистрий, що згідно з Методикою екологічної 
оцінки якості поверхневих вод [7] відповідає β-олігосапробній зоні, І класу 
якості поверхневих вод, 1 категорії (значення індексу сапробності < 1,0): 
«відмінні», «дуже чисті») до 2,37 у рук. Очаківському, 17 км (індекс сапробності 
2,1 – 2,5): β"-мезосапробна зона, ІІІ клас якості, 4 категорія: «задовільні», 
«слабко забруднені». Разом з тим, у більшості пунктів відбору (чотирьох верхніх 
досліджених створах р. Дунай та Старостамбульському рукаві, 11 км цей показ-
ник мав значення 1,66 –1,91, а якість води перебувала у межах β'-мезосапробної 
зони і відповідала ІІ класу якості поверхневих вод, 3 категорії (значення індексу 
сапробності 1,6-2,0): «добрі», «досить чисті» [7].

Загалом кількісний та якісний склад фітопланктону досліджених створів 
української частини р. Дунай відповідав сезонам відборів і типу досліджених 
водойм. У 2015 р. показники розвитку альгоугруповання в цілому залишались 
у межах багаторічних коливань. 

Ë³òåðàòóðà:
1. Сравнительная характеристика фитопланктона верховья и прибрежного участка украинской 

части дельты Дуная / А. Г. Васенко, Д. Ю. Верниченко-Цветков, М. Л. Лунгу, А. Ю. Миланич, А. С. 
Пристинская // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної 
безпеки. – 2014. – Вип. 36. – С. 107-118. 

2. Анализ изменчивости структурных и функциональных показателей фитопланктона низовий Дуная 
и его дельты в пределах Украины / А. Г. Васенко, А. А. Верниченко, Д. Ю. Верниченко-Цветков, М. 
Л. Лунгу, А. Ю. Миланич, А. С. Пристинская // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні 
науки. – 2015. – № 19. – С. 35-48. 

3. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д.Ю., Лунгу М.Л. Просторовий розподіл показників розвитку 
фітопланктону української ділянки дельти Дунаю // Екологічна безпека: проблеми і шляхи 
вирішення : VІІІ Міжнародна наук.-практ. конф., 12-16 вересня 2012 р., м. Алушта, АР Крим, 
Україна : Зб. наук. ст. У 2-х т. Т. 1/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2012. – С. 229-232.

4. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко 
та ін. ; За ред. В.Д. Романенка. – НАН України. Ін-т гідробіології. – К. : ЛОГОС, 2006. – 408 с. – ISBN 
966-581-783-3.

5. Визначники прісноводних водоростей Української РСР. – К.: Наукова думка. Випуски 1-12.
6. Водоросли. Справочник / С. П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк и др. –  Киев: Наукова 

думка, 1989. – 608 с.
7. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / 

В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк, О.Г. Васенко та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с.



5050 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

УДК 577.472:597.554.3

Васенко А. Г., канд. биол. наук, Старко Н.В., Лунгу М. Л., Мельников А. Ю.
Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский 
институт экологических проблем», г. Харьков, Украина
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ÁÓÐØÒÛÍÑÊÎÉ ÒÝÑ ÁÅËÛÌ ÀÌÓÐÎÌ

В июле 2016 года было проведено экологическое обследование водоема-
охладителя Бурштынской ТЭС на предмет установления видового состава, 
количества и распределения по акватории высших водных растений  (ВВР). 

Водоем-охладитель Бурштынской ТЭС построен на реке Гнилая Липа 
в 1964–1969 годах и используется в прямоточном режиме [1] (рис.1).

 Результаты исследований многих авторов показывают, что на большинстве 
водоемов-охладителей, использующихся в прямоточном режиме значительную 
часть акватории занимают мелководья, на которых охлаждение сбрасываемой 

 Рис. 1. Общий вид водоема-охладителя Бурштынской ТЭС
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отепленной воды происходит неэффективно. Мелководья обильно зарастают 
водной растительностью, интенсивнее происходит заиление, что влечет за со-
бой экономический ущерб техническому водоснабжению электростанции; при 
этом ухудшается и охлаждающая способность водоема вследствие уменьше-
ния испарения и снижения водоотдачи в атмосферу [2-4]. Кроме того, водная 
растительность на определенном этапе начинает создавать биологические 
помехи в работе систем водоснабжения (обрастание различных поверхностей, 
засорение заграждающих решеток насосных станций и т. д.) [5]. 

Площадь зеркала водоема-охладителя Бурштынской ТЭС составляет 
12,66 км2, объем – 43,1млн. м3 [1]. Рассмотрение расходов реки (средне-
многолетний при 50% обеспеченности – 4,31 м3/сек [1]) и электростанции 
(в среднем 40-50 м3/сек)  показывают, что хотя по определению водоем-ох-
ладитель является прямоточным, фактически он используется в оборотном 
режиме, что оказывает влияние на формирование его гидрохимического и 
гидробиологического режимов.

Наши наблюдения на водоеме-охладителе Бурштынской ТЭС показали что 
воздушно-водные растения распространены полосой (с отдельными проме-
жутками) вдоль береговой линии всего водоема-охладителя.  Ширина полосы 
этих растений составляет 1-20 м. Только в верхней, мелководной части водо-
ема-охладителя ее ширина составляет 50-300 м. Самые распространенные 
растения этой группы – тростник oбыкновенный и рогоз широколистный. Дру-
гие воздушно-водные растения встречаются реже и отдельными куртинами.

Из растений с плавающими листьями найдены горец земноводный и ряска 
малая. Горец земноводный распространен по всему водоему. Наибольшее его 
количество обнаружено в верховьях водохранилища. Ряска малая встречается 
реже, в отдельных прибрежных затонах.

Погруженных растений обнаружено 5 видов. Все погруженные ВВР (кроме 
наяды) широко распространены на мелководьях водоема-охладителя. Наяда 
обнаружена только в верховьях водоема.

Видовой состав ВВР представлен в табл. 1.
По данным батиметрической съемки [1] нами было проведено планиме-

трическое определение площади мелководий до 2 м. Расчеты показали, что 
площадь мелководий (до 2 м) составляет 2,64 км2 или 21 (20,8)% площади 
водоема-охладителя при НПУ.

Исследования распространения погруженных ВВР с помощью зарослечер-
пателя Бернатовича показали, что эти растения распространялись до глубины 
1,5м.  Распространению погруженной ВВР препятствует низкая прозрачность 
(по диску Секки) воды водоема-охладителя, составляющая в среднем 1 м 
(0,91-1,08 м). В то же время, общепринятым показателем глубины водоема, 
до которой может распространяться погруженная ВВР является двукратная 
величина прозрачности по диску Секки  [6].

Натурные исследования на водоеме-охладителе Бурштынской ТЭС прово-
дились в период наибольшего развития ВВР – вторая половина июля и цве-
тение ВВР. Полученные в этот период данные позволяют, по мнению одного 
из ведущих специалистов ВВР водоемов-охладителей – В. М. Катанской [7], 
рассчитать годовую продукцию погруженной ВВР. 
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Таблица 1. Состав ВВР водоема-охладителя Бурштынской ТЭС 
и их распределение по экологическим группам

Воздушно-водные

Тростник oбыкновенный Phragmites australis

Рогоз широколистный Typha latifolia

Рогоз узколистный Typha angustifolia

Сусак зонтичный Butomus umbellatus

Частуха подорожниковая Alisma plantago-aquatica

Манник большой Gliceria maxima

Плавающие

Горец земноводный Persicaria amphibia

Ряска малая Lemna minor

Погруженные

Роголистник погруженный Ceratophyllum demersum

Рдест гребенчатый Potamogeton pectinatus

Рдест стеблеобъемлющий P. perfoliatus

Валлиснерия спиральная Vallisneria spiralis

Наяда Nájas sp.

Погруженная ВВР в рассматриваемом водоеме-охладителе была пред-
ставлена сообществами:

1. Чистые куртины валлиснерии спиральной – биомассы 0,6-1,8кг/м2.
2. Валлиснерия спиральная  + рдест пронзеннолистный - 0,5-1,3кг/м2.
3. Рдест гребенчатый + рдест пронзеннолистный - 0,3-1,4кг/м2.
ВВР погруженная  на всех участках водоема была слабо обросшей нитчаты-

ми водорослями, вероятно из-за невысокой прозрачности воды – 1м по диску 
Секки. Средняя биомасса погруженной ВВР составляла 1,1кг/м2.  Покрытие 
мелководных участков погруженной ВВР составляло в среднем по водоему 
45%  (в верховье водоема-охладителя в среднем 70, на левом берегу – 30, 
правом – 40% общей площади мелководий).  Проведенный нами расчет общей 
продукции погруженной ВВР  (с учетом коэффициента покрытия 45% и  П/Б 
коэффициента Катанской [7] 1,1), показал, что в настоящее время ее общая 
фитомасса составляет 1080т.

Основными причинами развития погруженных ВВР  является наличие мел-
ководий, которые образуются из-за сильного заиления водоема-охладителя  
Бурштынской ТЭС, достигающего в отдельные годы  0,322 млн. м3 [8].

 Второй важной причиной развития ВВР является постоянное поступление 
в водоем-охладитель воды р. Гнилая Липа с повышенным содержанием био-
генных веществ (табл. 2). 

Еще одной причиной необходимости ограничения развития в водоеме-
охладителе  Бурштынской ТЭС погруженных ВВР является обнаружение нами 
в верховьях водоема наяды (табл.1). Наяда обладает ломким стеблем, легко 
ломающимся при механическом воздействии, что обуславливает быстрое рас-
пространение растений  при отрывании части стебля с плодами. Все виды наяд 
являются однолетники растениями, массово отмирающими осенью при сни-
жении температур воды и переносимыми током воды к местам водозабора [9]. 
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Обнаружение наяды в составе ВВР водоема-охладителя Хмельницкой АЭС  об-
условило возможность серьезные помех в водоснабжении электростанции [10].

Таблица 2. Среднее содержание биогенных элементов в воде реки Гнилая Липа, 
поступающей в водоем-охладитель Бурштынской ТЭС

Показа-
тель, 

мг/дм3

2013 2014 2015 2016 (июль)

Данные Бурштынской ТЭС Наши данные

N - NH4+ 0,122 0,134 0,122 0,128

N - NO2- 0,026 0,043 0,040 0,067

N - NO3- 0,316 0,971 0,750 0,988

Р - PO43- 0,068 0,111 0,089 0,333

Дополнительно нами было проведено изучение содержания тяжелых ме-
таллов (ТМ) в биомассе ВВР (табл. 3) и интенсивно их накапливающих  [11] 
водных мхов. 

Таблица 3. Содержание ТМ в биомассе ВВР 

Проба

Массовая доля тяжелых металлов, 
мг/кг сухого вещества

Cd Zn Pb Cr Cu

Валиснерия спиральная 0,27 72 0,64 9,4 67

Рдест пронзеннолистный 0,06 24 0,98 3,6 38

Рдест гребенчатый 0,05 15 0,65 3,6 4,2

Изложенные в табл. 3 предварительные данные показывают, что коэффици-
ент накопления ТМ в ВВР, по сравнению с их содержанием в воде, колеблется 
от 250 до 1350. Наибольшее количество ТМ обнаружено в валлиснерии.

Перед Бурштынской ТЭС в настоящее время серьезно стоят задачи огра-
ничения  развития биологических осаждений на стенках конденсаторов тур-
бин, незначительный слой которых по причиненным ТЭС убыткам может быть 
эквивалентен даже преобладающему минеральному слою [12]. Кроме того 
ВВР могут создавать серьезные трудности при перекачке воды на береговых 
насосных станциях (БНС). 

Проведенные нами исследования на БНС Бурштынской ТЭС показывают, 
что в июле  поступление ВВР на водозаборы ТЭС было незначительным – 
1,1 кг/сутки на все работающие в этот период насосы (17-19). В  осенний же 
период (сентябрь-октябрь), по сообщениям работников БНС, в отдельные 
периоды ВВР могут создавать аварийную ситуацию и обуславливать остановку 
отдельных насосов.

Ввиду этого мы считаем целесообразным для улучшения технологических 
параметров водоема-охладителя Бурштынской ТЭС проводить его зарыбление 
молодью белого амура. Наяда, наряду с другими ВВР, относится к предпочита-
емым видам пищи белого амура [13]. Расчеты, проведенные по данным норма-
тивной литературы  [14] показывают, что первоначальное зарыбление белым 
амуром составляет 21,6  тыс. экз. или 17,1 экз/га. Проводимая в УкрНИИЭП 
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работа показывает, что проведение биологической мелиорации, кроме улуч-
шения экологического состояния водных объектов различного хозяйственного 
назначения, может улучшать их эксплуатационные характеристики [15-22].

Накопление ТМ в биомассе белого амура, как свидетельствует многочис-
ленная литература, не достигает критических величин. Поэтому проведение 
биологической мелиорации  будет способствовать выносу ТМ из экосистемы 
водоема-охладителя Бурштынской ТЭС.
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Величко Г. М., Юрченко А. І.
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків, Україна

ÎÖ²ÍÊÀ ßÊÎÑÒ² ÂÎÄÈ ÁÀÑÅÉÍÓ Ð²×ÊÈ Ñ²ÂÅÐÑÜÊÈÉ ÄÎÍÅÖÜ ÇÀ ÂÌ²ÑÒÎÌ 
ÑÏÅÖÈÔ²×ÍÈÕ ÇÀÁÐÓÄÍÞÞ×ÈÕ ÐÅ×ÎÂÈÍ

Сіверський Донець є найбільшою річкою сходу України, належить до 
найбільш складних річкових об`єктів і характеризується різноманітними при-
родними умовами та високим рівнем промислового і сільськогосподарського 
виробництва.

На формування складу поверхневих вод водних об’єктів басейну р. 
Сіверський Донець чинять вплив антропогенні фактори, тобто фактори, 
що обумовлені господарською діяльністю людини та супроводжують-
ся надходженням  до водних об`єктів хімічних речовин з промисловими, 
сільськогосподарськими та комунальними стічними водами.  

У роботі використано матеріали спостережень Харківського регіонального 
управління водних ресурсів, яке здійснює державний моніторинг поверхневих 
водних об’єктів на території Харківської області за 2011–2014 рр. [1–4]. 

З метою порівняння відносно більш віддаленого у часі стану водного басей-
ну, за можливості, надана інформація за 2004 рр. [5].

Визначення екологічного стану та ступеня забрудненості вод басейну 
Сіверського Дінця за вмістом специфічних забруднюючих речовин токсичної дії у 
2014 р. виконано відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих 
вод за відповідними категоріями, яка затверджена Мінекобезпеки України  [6]. 

Згідно з [6] екологічна оцінка якості поверхневих вод за специфічними по-
казниками токсичної  дії виконується за кожним показником окремо. Оцінка 
дається за середнім та найгіршим значенням кожного з показників.

Однією з важливих проблем є забруднення поверхневих вод важкими мета-
лами, наявність у воді яких головним чином зумовлена впливом промислового 
виробництва за рахунок надходження стічних вод.

Небезпека важких металів обумовлена їх здатністю накопичуватись в 
організмах, включатися в метаболічний цикл, а також змінювати свою хімічну 
форму при переході з одного середовища в інше, не піддаючись біологічному 
розкладу [7,8].

Річка Сіверський Донець та її притоки забруднені сполуками марганцю, 
хрому (VI), міді, цинку. Осереднені (1995–2009 рр.) концентрації важких металів 
у воді  водних об’єктів басейну р. Сіверський Донець становили: хрому (VI) – 
6,9 мкг/дм3, цинку – 34 мкг/дм3, міді – 4,1 мкг/дм3, марганцю – 53 мкг/дм3 [9].

На якість води в створі р. Сіверський Донець, с. Огірцеве впливає 
промисловість Бєлгородської області Російської Федерації.

 Середньорічні (2011–2014 рр.) концентрації хрому (VI) коливалися від 2,0 
до 2,7  мкг/дм3, міді –  від 1,4 до 3,8 мкг/дм3, цинку –  від 15,0 до 32,0  мкг/дм3, 
марганцю –  від 33,0 до 105,0 мкг/дм3. У 2014 р. порівняно з 2013 р. спостерігали 
зменшення  концентрації хрому (VI) в 1,4 рази, міді – майже в 1,7 рази, цинку 
– в 2,1 рази, марганцю – в 2,4 рази. 
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Максимальні концентрації у 2014 р. перевищували відповідні гранично 
допустимі концентрації  хрому (VI)   в 4,8 разів,  цинку в 1,9 разів, міді в 4,0 рази, 
марганцю в 12,0 разів.

У порівнянні з 2004 р. забруднення важкими металами зменшилося:
хрому (VI) вдвічі з 4 ГДК до 2 ГДК (за середньорічними концентраціями), з 

6 ГДК до 4,8 ГДК – за максимальними концентраціями;
цинку з 2,3 ГДК до 1,5 ГДК (за максимальними – з 5,9 ГДК до 1,9 ГДК).

Заключні створи на р. Сіверський Донець ( в межах Харківської обл.) 
розташовані в м. Ізюм (вище і нижче міста).

Середньорічні (2011–2014 рр.) концентрації хрому (VI) коливалися від 1,8 
до 2,7  мкг/дм3, міді –  від 1,8 до 3,3 мкг/дм3, цинку –  від 13,0 до 29,0  мкг/дм3, 
марганцю –  від 23,0 до 44,0 мкг/дм3. У 2014 р. порівняно з 2013 р. спостерігали 
зменшення концентрації цинку майже в 2,1 рази,  марганцю – в 1,6 рази, хрому 
(VI)  – майже в 1,3 рази. Концентрація міді перебувала на рівні минулорічної.

Максимальні концентрації:
• Хром (VI), мкг/дм3  4,2 мкг/дм3 (4,2 ГДК)
• Цинк, мкг/дм3  23,0 мкг/дм3 (2,3 ГДК)
• Мідь, мкг/дм3  3,6 мкг/дм3 (3,6 ГДК)
• Марганець, мкг/дм3 65,0 мкг/дм3 (6,5 ГДК)

У порівнянні з 2004 р. забруднення важкими металами зменшилося: 
за середньорічними концентраціями – хрому (VI) з 4,0 ГДК до 2,1 ГДК, цинку 

з 2,8 ГДК до 1,4 ГДК;
за максимальним концентраціями – хрому (VI) з 6,0 ГДК до 4,2 ГДК, цинку  з 

9,5 ГДК до 2,3 ГДК.
Порівнюючи середньорічні (2014 р.) концентрації  у створі с. Огірцеве 

(вхідний створ на р. Сіверський Донець), зі створом м. Ізюм, 1,5 км нижче міста 
(заключний створ в межах Харківської області), слід відмітити, що якість води 
р. Сіверський Донець за вмістом важких металів дещо поліпшується.

Заключний створ на р. Уда розташований в смт. Есхар. 
У цьому створі річка приймає на себе всі забруднення м. Харків.
Середньорічні концентрації хрому (VI) в зазначений період коливалися від 

3,7 до 4,1  мкг/дм3, міді –  від 2,9 до 3,4 мкг/дм3, цинку –  від 17,0 до 42,0  мкг/
дм3, марганцю –  від 43,0 до 79,0 мкг/дм3.

 У 2014 р. порівняно з 2013 р. спостерігали зменшення  концентрації  цинку 
майже в 2,5 рази, марганцю – в 1,2 рази, міді – майже в 1,1 рази. 

Максимальні концентрації:
• Хром (VI), мкг/дм3  8,7 мкг/дм3 (8,7 ГДК)
• Цинк, мкг/дм3  27,0 мкг/дм3 (2,7 ГДК)
• Мідь, мкг/дм3  4,8 мкг/дм3 (4,8 ГДК)
• Марганець, мкг/дм3 300,0 мкг/дм3 (30,0 ГДК)

Стан річкової води у вхідному створі на р. Сіверський Донець – с. Огірцеве 
і створі м. Ізюм (заключний створ в межах Харківської області) за середньорічним 
вмістом цинку може бути охарактеризований як «дуже добрий» для виз-
начення екологічного стану та «чистий» для визначення ступеня чистоти, 
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за середньорічним вмістом міді і марганцю – як «добрий» для визначення 
екологічного стану та «досить чистий» для визначення ступеня чистоти. 

За максимальним вмістом цинку стан річкової води у створі с. Огірцеве  
може бути охарактеризований як «добрий» для визначення екологічного стану 
та «досить чистий» для визначення ступеня чистоти, за максимальним вмістом 
міді – як «задовільний» для визначення екологічного стану та «слабко забруд-
нений» для визначення ступеня чистоти, за максимальним вмістом марганцю – 
«посередній» для визначення екологічного стану та «помірно забруднений» для 
визначення ступеня чистоти. 

У створі м. Ізюм за максимальними концентраціями цинку, міді і марганцю 
стан річки Сіверський Донець можна охарактеризувати як «задовільний» для 
визначення екологічного стану та «слабко забруднений» для визначення сту-
пеня чистоти.

Найбільш показовим результатом впливу антропогенних факторів на якість 
поверхневих вод басейну Сіверського Дінця є наявність у поверхневих водах 
специфічних забруднюючих речовин (нафтопродуктів, фенолів).

Íàôòîïðîäóêòè
У межах басейну р. Сіверський Донець розташовано 76 % від загальної 

кількості нафтогазових родовищ і діючих свердловин з видобування нафти і 
газового конденсату, які знаходяться на території Харківської області. Крім 
того по території басейну проходять багатокілометрові магістральні нафто-, 
газо- та продуктопроводи, які забезпечують транспортування вуглеводневої 
сировини і продукції з неї [7,8].

Нафтопродукти потрапляють у поверхневі води в результаті витоку 
з трубопроводів, із стічними водами нафтопереробних заводів або шляхом 
змиву з поверхні водозбору [10]. 

Оцінка зосередження нафтогазовидобувних та переробних підприємств на 
ділянці басейну р. Сіверський Донець показала, що за інтенсивністю їх розта-
шування найбільш навантаженими є Балаклійський, Зміївський, Чугуївський та 
Ізюмський райони Харківської області [7].

Осереднена (1995–2009 рр.) концентрація нафтопродуктів у воді басейну 
р. Сіверський Донець за 1995–2009 рр. становила 0,13 мг/дм3 [9]. 
Вміст нафтопродуктів у воді р. Сіверський Донець в 2011–2014 рр. не пере-

вищував ГДК як за середньорічними, так і за максимальними концентраціями 
(за винятком вхідного створу на р. Сіверський Донець, с Огірцеве у 2012 р., 
середньорічна концентрація нафтопродуктів склала 1,2 ГДК).

У створі р. Сіверський Донець, с. Огірцеве у 2014 р. і середньорічна і мак-
симальна концентрації нафтопродуктів становили  0,02 мг/дм3. У порівнянні 
з 2004 р. забруднення нафтопродуктами  зменшилося за середньорічною 
концентрацією у 8,0 разів, за максимальною – в 11,5 разів. 

Середньорічні концентрації нафтопродуктів у воді р. Сіверський Донець 
в районі міст Чугуїв, Зміїв, Балаклія, Ізюм у 2014 р. склали 0,01–0,03 мг/дм3, 
максимальні – 0,02–0,05 мг/дм3.

Забруднення нафтопродуктами  р. Сіверський Донець у у 2014 р. порівняно 
з 2004 р. значно зменшилося:

• у створі р. Сіверський Донець, вище м. Чугуїв за середньорічними 
концентраціями у 12,0 разів, за максимальними – в 11,0 разів,
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• у створі р. Сіверський Донець, нижче м. Чугуїв за середньорічними 
концентраціями у 5,5 разів, за максимальними – у 5,0 разів,

• у створі р. Сіверський Донець, вище м. Зміїв за середньорічними 
концентраціями у 4,3 разів, за максимальними – в 4,0 рази,

• у створі р. Сіверський Донець, нижче м. Зміїв за середньорічними 
концентраціями у 5,0 разів, за максимальними – у 5,3 рази,

• у створі р. Сіверський Донець, вище м. Балаклія за середньорічними 
концентраціями у 6,0 разів, за максимальними – у 5,0 разів,

• у створі р. Сіверський Донець, нижче м. Балаклія за середньорічними 
концентраціями у 6,5 разів, за максимальними –  у 5,3 рази,

• у створі р. Сіверський Донець, вище м. Ізюм за середньорічними 
концентраціями у 6,0 разів, за максимальними – в 14,0 разів,

• у створі р. Сіверський Донець, нижче м. Ізюм за середньорічними 
концентраціями у 9,0 разів, за максимальними – в 9,5 рази.

Серед річок басейну найбільш забрудненими нафтопродуктами є р. Уда 
і р. Харків. За середньорічними концентраціями у 2014 р. перевищень ГДК не 
було, максимальне забруднення нафтопродуктами р. Уда становило 1,5 ГДК, 
р. Харків – 1,4 ГДК. ( у 2004 р. середньорічні концентрації нафтопродуктів в 
р. Уда становили 2,6–3,2 ГДК,  в р. Харків – 3,4 ГДК, максимальні в  р. Уда – 
4,4–5,4 ГДК, р. Харків –5,6 ГДК).  

Найбільш чистими за вмістом нафтопродуктів є р. Вовча і р. Оскіл, Печенізьке 
та Червонооскільське водосховища. У 2014 р. перевищень ГДК нафтопродуктів 
в зазначених  водних об’єктах як за середньорічними, так і за максимальними 
концентраціями не спостерігалось. 

Порівняно з 2004 р. забруднення нафтопродуктами зменшилося як за 
середньорічними, так і за максимальними концентраціями: 

• р. Вовча – у 8,0 і 5,5 разів, 
• р. Оскіл – у 9,5 і 7,5 разів, 
• Печенізького водосховища – у 7,0 і 6,0 разів, 
• Червонооскільського водосховища – у 12,5 і 10,0 разів відповідно.

Стан річкової води у вхідному створі на р. Сіверський Донець – с. Огірцеве 
і створі м. Ізюм (заключний створ в межах Харківської області) за вмістом 
нафтопродуктів за середньорічними і за максимальними показниками може 
бути охарактеризований як «дуже добрий» для визначення екологічного стану 
та «чистий» для визначення ступеня чистоти.

Ôåíîëè
Серед широкого різноманіття забруднюючих речовин поверхневих вод 

значну увагу приділяють дослідженню сполук фенольної групи, оскільки вони 
надходять у поверхневі води як із стічними водами, так і синтезуються росли-
нами та водоростями.

Осереднена концентрація фенолів у воді басейну р. Сіверський Донець за 
1995–2009 рр. становила 0,003 мг/дм3 [9]. 

ГДК фенолів для води водойм як рибогосподарського призначення, так і го-
сподарсько-побутового використання не повинна перевищувати   0,001 мг/дм3.

Середньорічні (2011–2014 рр.) концентрації фенолів у  р. Сіверський Донець 
коливалися від 0,001 до 0,004 мг/дм3. У 2014 р. порівняно з 2013 р. концентрації 
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фенолів зменшилися в створах: р. Сіверський Донець, вище і нижче м. Зміїв – 
з 0,003 до 0,002 мг/дм3 та з 0,004 до 0,002 мг/дм3 відповідно, р. Сіверський 
Донець, вище і нижче м. Балаклія – з 0,002  до 0,001 мг/дм3, та з 0,003 до 0,001 
мг/дм3 відповідно. В решті створів перебували на рівні минулорічних. 

У порівнянні  з 2004 р. забруднення фенолами  р. Сіверський До-
нець збільшилось у створах: с. Огірцеве в 1,5 рази за середньорічними 
концентраціями і 2,25 рази за максимальними, нижче м. Чугуїв – у 1,5 рази 
за середньорічними концентраціями, максимальне забруднення порівняно 
з 2004 р. не змінилося і становило 6,0 ГДК. У районі м. Зміїв забруднення фе-
нолами збільшилось вдвічі за середньорічними концентраціями, за максималь-
ними перебувало на рівні 2004 р. і перевищувало ГДК в створах вище і нижче 
міста у 4,0 і 5,0 разів відповідно. В районі міста Ізюм забруднення фенолами 
р. Сіверський Донець у порівнянні з 2004 р. зменшилося: у створі вище міста  
вдвічі (за максимальними концентраціями в 2,5 рази), нижче міста – в 1,5 рази 
(за максимальними концентраціями – вдвічі).

Серед річок басейну зменшення середньорічних концентрацій у 2014 р. 
порівняно  з 2013 р. зафіксовано в створах:  р. Уда, вище та нижче м. Харків – 
з 0,002 до 0,001 мг/дм3 та з 0,004 до 0,003 мг/дм3 відповідно, р. Уда (смт. Есхар) – 
з 0,004 до 0,003 мг/дм3, р. Харків, вище гирла – з 0,003 до 0,001 мг/дм3,  р. Оскіл, 
вище та нижче м. Куп’янськ –  з 0,002 до 0,001 мг/дм3 та з 0,003 до 0,002 мг/дм3 
відповідно. В решті створів середньорічні концентрації фенолів перебували на 
рівні минулорічних.

Стан річкової води у вхідному створі на р. Сіверський Донець, с. Огірцеве за  
середньорічним вмістом фенолів може бути охарактеризований як «посередній» 
для визначення екологічного стану та «помірно забруднений» для визначення 
ступеня чистоти, за максимальним –  як «поганий» для визначення екологічного 
стану та «брудний» для визначення ступеня чистоти.

Стан річкової води у створі м. Ізюм (заключний створ в межах Харківської 
області) за середньорічним вмістом фенолів може бути охарактеризований 
як «задовільний» для визначення екологічного стану та «слабко забруднений» 
для визначення ступеня чистоти, за максимальним – як «посередній» для виз-
начення екологічного стану та «помірно забруднений» для визначення ступеня 
чистоти. 

Отже, якість води в р. Сіверський Донець в межах Харківської області не 
відповідає рибогосподарським вимогам за вмістом важких металів і фенолів. 
Незважаючи на те, що концентрації важких металів зменшуються, рівень за-
бруднення залишається високим. 

Постійне наднормативне забруднення фенолами зумовлене  скидами не-
достатньо очищених комунальних стоків, а також процесами «цвітіння» води 
влітку. Проте спостерігаються незначні зниження середньорічних концентрацій 
фенолів. 

Рівень забруднення нафтопродуктами за останні роки суттєво понизився 
і стабілізувався.

У цілому сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну р. Сіверський 
Донець можна визначити як критичний. Проте, слід зауважити, що поверхневі 
води басейну Сіверського Дінця не втратили здатності до самоочищення та 
відтворення, і за належного рівня застосування радикальних заходів, направ-
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лених на додаткове очищення промислових та господарсько-побутових стічних 
вод, а також природоохоронних заходів щодо очищення поверхневого стоку 
з сільгоспугідь та населених пунктів, можна прогнозувати у майбутньому по-
кращення екологічного стану поверхневих вод Сіверського Дінця та вихід їх на 
екологічно-безпечний рівень. 
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Как результат растущих опасений связанных с трансграничным влиянием, 
а также в связи с появлением методики проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (с целью уменьшения негативного влияния планируемой 
деятельности на компоненты окружающей среды) Европейской экономической 
комиссией ООН в 1991 г. была инициирована конвенция Эспо о трансграничном 
воздействии. Конвенция предполагает  оценку воздействия на окружающую 
среду потенциально опасных объектов внутри страны, а также в сопредельных 
государствах, которые могут испытывать трансграничное влияние. Приложение 
1 конвенции Эспо определяет АЭС как объекты повышенной экологической 
опасности и источники трансграничного влияния, оценка их радиационного 
воздействия представляет собой национальные интересы государства. 

В 1999 году Конвенция Эспо была ратифицирована Украиной [1]. При 
эксплуатации АЭС трансграничному влиянию подвергаются  все компоненты 
окружающей среды, в том числе и водные объекты. Исследования трансгра-
ничного влияния АЭС по водному пути практически не проводились.  Поэтому 
эти исследование является важным и актуальным. 

В данной работе проведены исследования  влияние Чернаводской (Румы-
ния) и Ровенской АЭС  (Украина) на  трансграничные водные объекты.

Для охлаждения реакторов на Чернаводской и Ровенской АЭС осуществля-
ется непрерывный забор воды из рек Дунай и Стырь соответственно. Данные 
АЭС не имеют собственных прудов-охладителей и производят сброс своих 
дебалансных вод в трансграничные реки.

Дебалансные воды содержат широкий спектр радионуклидов, таких как: 
137Cs, 134Cs, 60Co, 54Mn, 60Sr и т.д., однако активность этих вод в основном об-
условлена тритием (Н3), так как он не задерживается системами водоочистки 
и в полном объеме поступает в поверхностные водные объекты. Объемная ак-
тивность других радионуклидов значительно уменьшается в процессе очистки 
дебалансных вод.

В результате последних исследований выявляются новые механизмы 
воздействия трития на организм. При попадании в организм Н3, в результате 
ионного обмена, способен замещать водород,  проникая в протоплазму клеток, 
вызывая при этом нарушение структуры ДНК, обмен веществ, что приводит к 
раковым заболеваниям [2]. Лабораторные исследования на животных пока-
зали, что тритий оказывает влияние на развитие зародыша и плода, а также 
повышает риск генетических эффектов. Кроме того, воздействие больших доз 
трития в виде НТО (тритиевой воды) или тритий-меченого тимидина приводит 
к развитию острого лучевого синдрома [3].

Ввиду недостаточной изученности радиобиологических характеристик 
трития нормативы его содержания в питьевой  воде существенно отличаются. 
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Норматив содержания трития в питьевой воде для стран ЕС составляет 100 
Бк/л. ВОЗ и EURATOM рекомендуют величину  7610 Бк/л. В ряде работ при-
водится безопасная концентрация трития для питьевой воды равная 20 Бк/л, 
что в полторы тысячи раз меньше норматива     30000 Бк/л, установленного 
в Украине[4].

×åðíàâîäñêàÿ ÀÝÑ

Чернаводская АЭС расположена в Румынии 2 км на юго-восток от границы 
города Чернавода, и 1,5 км на северо-восток от первой плотины канала Ду-
най – Черное море. 

Расстояние от Чернаводской АЭС до границы с Украиной по течению    р. Ду-
най  составляет примерно 160 км, расстояние до границы по прямой линии ~ 
105 км, расстояние до г. Измаил ~115 км, до г. Рени ~130 км,  расстояние до 
Черного моря по прямой линии  ~50 км и ~60 км по каналу Дунай-Черное море. 

На станции функционируют 2 блока  CANDU PHWR 6, введение в эксплуа-
тацию дополнительно 2 блоков планируется в 2019 и 2020 г.. Строительство 5 
энергоблока приостановлено.

Необходимая для охлаждения энергоблоков вода поступает из Дунареа – 
Вече, через первую очередь канала Дунай – Черное море, затем через открытый 
специальный канал к водоему для заборной воды Чернаводской АЭС. Исполь-

Рис. 1. Результаты измерений объемной активности трития в р. Дунай
 (Украинская часть)



6464 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

зованная вода (около 90 %) возвращается обратно в р. Дунай через отводной 
канал Сеймень, либо в канал Дунай –Черное море (около 10 %).  

Результаты измерений объемной активности трития на украинской части  р. 
Дунай в районах  г. Рени, г. Измаил  и г. Вилково  за период с 1993 г. по 2015 г.  
приведены на рис. 1 [5].

С 1993 г. по 2004 г. до момента ввода в эксплуатацию второго энергоблока 
концентрация трития в реке Дунай практически не изменялась и находилась 
в диапазоне  1,7 Бк/л и 2,8 Бк/дм.

Начиная с 2004 г. по 2015 г. происходит увеличение объемной активности 
трития в воде р. Дунай на украинской части по линейному закону с 2,5 до 20 Бк/
дм. Выявленная зависимость, по-видимому, связана  с введением в эксплуа-
тацию 2-го блока Чернаводской АЭС в 2007 г. Колебания объемной активности 
трития зависят от водности реки, а также мощности сброса с атомной стан-
ции. Изменения   объемной активности трития в воде р. Дунай на территории 
Украины за период с 2013 по  2015 г.г. находятся в диапазоне 8 – 20 Бк/дм при 
фоновом значении около 4 Бк/дм.

Ðîâåíñêàÿ ÀÝÑ 

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровненской области, в 120 
км от г. Ровно, во Владимирецком районе, на берегу реки Стырь, в 2 км от г. 
Кузнецовск. 

Общее направление течения реки северное, северо-восточное. Расстояние 
по реке от РАЭС до границы с Белоруссией составляет примерно 75 км.

На станции функционируют четыре энергоблока типа ВВЭР, 2 блока ВВЭР-
440 и два блока ВВЭР-1000.

Для охлаждения блоков АЭС используют воду реки Стырь и в дальнейшем 
дебалансные воды сбрасываются обратно в реку. Объем и мощность сброса 
со станции по годам неравномерны и варьируются в широких пределах.

Во время экспедиции на р. Стырь были отобраны пробы воды в районе   
с. Млынок. Пробы отбирались в течение двух дней 3-4 ноября 2015 г., чтобы 
определить, изменение объемной активности трития в течение суток (рис. 2). 

  а                                                             б

Рис. 2. Связь активности сброса трития РАЭС с объемной активностью 
трития в р. Стырь  (с. Млынок). а – 3 ноября 2015 г ; б – 4 ноября 2015 г.
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Правая ось ординат и измеренные точки на этом рисунке –  объемная актив-
ность трития в р. Стырь возле с. Млынок  Измеренные значения сдвинуты по 
времени на 14 часов (время добегания воды) по отношению к времени сброса. 
Сплошная кривая, проходящая между точками, соответствует среднему значе-
нию объемной активности  – 17,7  Бк/дм. Этой величине объемной активности 
трития  соответствует расчетная величина сброса  0,4 МБк/с в интервале от 20 
часов 2 ноября до 5 часов 3 ноября (столбик гистограммы на рис. 2а и левая 
ось ординат). Среднее значение объемной активности трития в пробах ото-
бранных   4 ноября  (рис.2б) равно   26,7 Бк/дм, что соответствует величине 
сброса 0,65 МБк/с.

На рис. 3 приведены расчетные среднемесячные значения объемной актив-
ности трития в районе с. Млынок за 2015 г. Суммарная активность сброса три-
тия с РАЭС за 2015 год составила 7,30· 106 MБк. Величины сброса трития взяты 
из  отчета Ровенской АЭС за 2015 г.[6], а величины  расхода воды в р. Стырь 
(пункте с. Млынок) из данных Центральной геофизической обсерватории.  

Среднемесячные расчетные объемные активности изменялись в диапазоне 
от  6 до 18 Бк/л. Повышенные концентрации трития в 2015 г. объясняются мало-
водностью реки в этот год. Среднемесячная концентрации трития в октябре 
месяце в соответствии из рис.3 равна 18 Бк/дм, что в пределах ошибок со-
гласуется с результатами измерений объемной активности трития в р. Стырь 
в этот период (рис.2).

Âûâîäû

Показана необходимость оценки трансграничного влияния Чернаводской 
и Ровенской АЭС на загрязнение тритием по водному пути. 

Рис. 3. Расчетные среднемесячные объемные активности трития  (с. Млынок),  
обусловленные сбросом с РАЭС за 2015 г.
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Работа Чернаводской АЭС приводит к повышению объемной активности 
трития в р. Дунай на территории Украины в 3 – 5 раз по сравнению с фоновы-
ми значениями (4 Бк/л). На границе Украины с Румынией (г. Рени) за период 
наблюдений с момента ввода в эксплуатацию первого блока наблюдается 
повышение объемной активности трития в р. Дунай до 20  Бк/л.

В результате нормальной эксплуатации Ровенской АЭС объемная актив-
ность трития в р. Стырь, на границе с Беларусью, почти в 6 раз превышает 
фоновое значение.
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Ââåäåíèå

Химический состав летучей золы достаточно разнообразен. Обычно летучая 
зола состоит из оксидов кремния, алюминия, титана, калия, натрия, железа, 
кальция, магния. Кальций в золе может присутствовать в виде свободного 
оксида, а также в составе силикатов, сульфатов и других соединений. Более 
детальные анализы показывают, что в золе в небольших количествах содержат-
ся  и другие элементы, такие как, германий, бор, мышьяк, ванадий, марганец, 
цинк, уран, серебро, ртуть, фтор, хлор. В составе летучей золы также присут-
ствуют радиоактивные изотопы калия, урана и тория и продукты их распада. 

Гранулометрический состав летучей золы зависит от исходного угля, его 
помола, типа золоулавливающего оборудования и степени очистки отходящих 
газов. Микропримеси различных элементов распределяются в различных по 
размерам частиц фракциях летучей золы неравномерно, и обычно их содер-
жание увеличивается с уменьшением размеров частиц. 

Цель настоящей работы – рассмотрение особенностей рассеяния твердых 
частиц летучей золы в атмосферном воздухе в зависимости от их размеров.

1 Ñîñòàâ è ðàçìåðû ÷àñòèö ëåòó÷åé çîëû ÒÝÑ

Количество летучей золы, выбрасываемой в атмосферу тепловыми электро-
станциями, определяется эффективностью очистки газов в золоуловителях, 
устанавливаемых за котлами. 

По принципам действия золоуловители разнообразны: электрофиль-
тры, мокрые инерционные, 
сухие инерционные. При со-
вершенствовании конструкции 
электрофильтров их эффек-
тивность может быть доведена 
до 99- 99,5 %.

Большинство применя е мых 
золоуловителей избиратель-
но улавливают относительно 
крупные фракции золы, тогда 
как именно в мелких фракци-
ях концентрируются тяжелые 
металлы и другие токсичные 
компоненты.

По гранулометрическому 
составу золы существенно 
различаются в зависимости 
от ха рактеристик сжигаемого 

Рис. 1. Гранулометрический состав летучих зол.
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угля и условий сжи гания. С помощью лазерной гранулометрии показано, что 
размеры частиц золы составля ют от 0,2 до 400 мкм с преобладанием частиц 
размером 5-40 мкм. Гранулограммы зол, как правило, далеки от нормального 
распределения и могут соответ ствовать как относительно узкому, так и ши-
рокому гранулометрическому составу. На рис.1 приведены образцы  грану-
лометрического состава разных летучих зол из работы [1].

Донецкие угли по фракционному составу золы уноса также сильно отличают-
ся, см. рис. 2 [2]. Размеры частиц 
золы уноса существенно влияют 
на их рассеяние в атмосфере при 
выбросах ТЭС.

Согласно [3] дисперсный со-
став донецкого угля марки АШ 
зависит от степени очистки газа. 
Для примера, на рис. 3 приведены 
фракционные составы золы уноса 
для двух степеней очистки газа 
электрофильтрами. Видно, что 
при увеличении степени очистки 
с 90,8% до  96,5% количество вы-
брошенной золы уменьшается в 
2,6 раз (площадь под кривой 2 в 
2,6 раз меньше, чем под кривой 1), 
хотя количество частиц с разме-
рами меньше 5 мкм уменьшается 

всего в 1,46 раз (левые столбики двух гистограмм). Очевидно, что при увели-
чении степени очистки доля частиц с диаметром менее 5 мкм относительно 
увеличивается, хотя в абсолютном выражении масса таких частиц и падает. 

2 Ñêîðîñòü îñåäàíèÿ ÷àñòèö ëåòó÷åé çîëû

Рассмотрим прямолинейное равномерное движение частицы, подчиняюще-
еся закону Ньютона. Возможные конвективные токи не учитываем. При движе-
нии частица встречает сопротивление среды, которое может быть определено.

Коэффициент сопротивления для движущейся частицы зависит от числа 
Рейнольдса Re. Для шаровой частицы число Рейнольдса рассчитывается по 
формуле:

Re=v
ч
·d

ч
·ρ

с
/μ

с
 ,                             (1)

где: v
ч
 – скорость частицы; d

ч
  – диаметр частицы; ρ

с
 – плотность среды; 

μ
с
 – динамическая вязкость среды (воздуха). Оценим число Рейнольдса для 

наших условий, выбрав скорость частиц – 10 см/с, максимальный диаметр – 
100 мкм, стандартную плотность воздуха – 1,2 г/дм3, динамическую вязкость 
воздуха при 20 °С – 1,81·10-4  г/(см·с). При таких параметрах число Рейнольда 
равно 0,66.

Для случая ламинарного движения в области Re < 2 сила сопротивления 
определяется законом Стокса [4]

Fc= - 3·π·μ
c
· d

ч
· v

ч
 .                         (2)

Рис. 2. Фракционный состав золы уноса двух 
марок донецких углей.

(1 – донецкий уголь АШ, 2 – донецкий уголь Т)
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По закону Стокса: сила сопро-
тивления, испытываемая твердым 
шаровым телом при медленном 
движении в неограниченной вяз-
кой среде, прямо пропорциональ-
на скорости поступательного дви-
жения, диаметру тела и вязкости 
среды. 

В движении частицы, осаж-
дающейся под действием силы 
тяжести в неподвижной среде, 
можно различить три стадии: 
начальный момент падения; дви-
жение с увеличением скорости 
до того момента, пока силы со-
противления и силы тяжести не 
уравновесятся; равномерное дви-
жение с постоянной скоростью. 
Первые две стадии имеют малую 

продолжительность.
В области действия закона Стокса скорость осаждения шаровой частицы 

равна:

                     (3),
где: ρ

ч
 – плотность частицы; g – ускорение свободного падения.

  Плотностью воздуха пренебрегаем. Согласно [3] динамическая вяз-
кость воздуха (в ед. г/(см·с)) от температуры t, °С, зависит по формуле (4):

μ
c
 = 1,75·10-4 (273 + t)0.683/2730.683             (4)

 Зависимость скорости оседания частиц золы от диаметра приведена 
на рис. 4. Сплошной кривой на рис. 4 показаны расчеты по формуле (3). Кре-

стиками и звездочками показаны 
расчеты, выполненные в работах 
[5], и [6] соответственно. Как сле-
дует из сравнения, полученные 
результаты расчета совпадают с 
данными других авторов.

Из приведенных на рис. 4 
данных следует, что для харак-
терных диаметров твердых частиц 
летучей золы 1-100 мкм скорости 
оседания существенно отлича-
ются и лежат в диапазоне 0,006 
÷ 60 см/с. В табл. 1 приведены 
конкретные результаты расчетов 
скорости оседания для различных 
диаметров  частиц летучей золы.

Рис. 3. Фракционный состав золы уноса 
донецкого угля марки АШ в зависимости от 

степени очистки. (1 – степень очистки – 90,8%; 
2 – степень очистки – 96,5%)

Рис. 4. Зависимость скорости оседания частиц 
золы от диаметра



7070 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

Таблица 1. Скорости оседания для разных по величине частиц

Диаметр, мкм 1 2.5 5 10 20 50 100

Скорость оседания, 
см/с

0.0029 0.0185 0.074 0.296 1.19 7.41 29.6

3 Ðàñ÷åò ñðåäíåãîäîâûõ ïàðàìåòðîâ ðàññåÿíèÿ âûáðîñîâ

В настоящее время существует много математических моделей и ком-
пьютерных программ для расчетов распространения облака выбросов, см., 
например [7,8] . В них используются  усредненные параметры выбросов за 
год. Рассеяние выбросов в атмосфере оценивается с помощью гауссовой 
модели, сухое осаждение – с помощью модели истощения источника, влажное 
осаждение – с использованием коэффициентов вымывания. Гауссова модель 
рассеяния, используемая в САР88 [8], – одна из наиболее часто используемых 
моделей во многих странах, в том числе и в Украине. Она дает результаты, ко-
торые согласуются с измеренными данными так же хорошо, как и результаты 
других моделей, но при этом САР88 является довольно простой в работе и 
совместима с произвольным характером турбулентности. Это наиболее совре-
менная модель, последняя версия 4 которой вышла в августе 2014 г. К нашему 
сожалению, в модели используется лишь одна усредненная скорость оседания 
аэрозолей, равная 0,18 см/с, причем изменять эту скорость пользовательский 
интерфейс не позволяет. 

Действующая в настоящее время в Украине «Методика расчета концен-
траций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий» – (ОНД-86) [9] также устанавливает одну усредненную скорость 
оседания для всех аэрозолей  с помощью коэффициента оседания F [3]. Хотя 
согласно стандарту [3] можно менять коэффициент оседания F, учитывающий 
скорость оседания твердых частиц в атмосферном воздухе в зависимости от 
дисперсного состава летучей золы, это все же лишь одна усредненная ско-
рость выпадений.

Определение коэффициента F позволяет в соответствии с ОНД-86 более 
точно оценить значения максимальных приземных концентраций твердых 
частиц, по которым для ТЭС устанавливается категория выбросов. 

Отсутствие возможности менять некоторые необходимые параметры в 
существующих моделях заставило авторов разработать собственную модель, 
в которой можно было бы менять необходимые параметры и анализировать 
изменения в расчетах. Мы исходили из общепринятого подхода рассеяния 
выбросов в атмосфере [10,11]. Кроме того, были учтены некоторые допол-
нительные особенности современного подхода к расчету оседанию частиц 
летучей золы [8]. 

Результаты разработанной нами модели приведены на рис. 5. На расстоя-
ниях до 100 км мы рассчитали зависимость объемной активности от расстояния 
вдоль направления скорости ветра. Рассматривались среднегодовые значения, 
так как при расчете доз от радиоактивных веществ необходимы среднегодовые 
значения.  Скорость осаждений равна 0,18 см/с, как это заложено в CAP88.

Учитывался тот факт, что метеостанции дают распределение скоростей 
ветра по 16 направлениям (румбам): С, ССЗ, СЗ, ЗСЗ, 3, ЗЮЗ, ЮЗ, ЮЮЗ, Ю, 
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ЮЮВ, ЮВ, ВЮВ, В, ВСВ, СВ, ССВ. 
Здесь С –север, ССB – северо-
северо-восток и т.д. Расчетные 
результаты надо было усреднить в 
пределах этих 16 секторов, так как 
более подробной информации на 
метеостанциях нет. Для проверки 
использовалась равновероятная 
роза ветров. Так как в [8], да и во 
многих других программах, вся 
метеобстановка на протяжении 
года делится по Пасквиллу [12] 
на 7 категорий: A, B, C, D, E, F, G, 
то распределение вероятностей 
той или иной категории выбира-
лось по имеющимся данным на 
метеостанции Никополь. Средняя 

скорость ветра для каждой категории погоды задавалась постоянной, как в [11].
При одних и тех же условиях расчеты проводились по современной програм-

ме CAP88 и разработанной нами программе. Результаты этих двух расчетов 
прекрасно согласуются друг с другом. Звездочками на рис. 5 отмечены расчеты 
по программе CAP88, сплошной кривой даны расчеты по нашей программе. 

Расчеты для больших расстояний позволяет проводить программа PC 
CREAM [7]. В ней также для расчета рассеяния примесей в атмосфере ис-
пользуется гауссова модель для описания облака выброса. Особенностью 
этой модели является то, что она предназначена для расчетов концентраций 
на больших до 3000 км расстояниях. Одним из существенных недостатков этой 
модели является ограничение высоты источника на уровне 100 м, тогда как 

трубы ТЭС значительно больше 
по высоте. Программа построена 
так, что в ней результаты расчетов 
для нескольких фиксированных 
высот «зашиты» в теле програм-
мы, и пользователь не имеет 
возможности выбора необходи-
мой ему высоты. Разработанная 
авторами модель позволяет ее 
использовать источника с вы-
сотой более 100 м. При одних и 
тех же условиях были выполнены  
расчеты по программе PC CREAM 
и разработанной нами програм-
ме. Результаты этих двух рас-
четов хорошо согласуются друг с 
другом, см. рис. 6. Звездочками 
на рис. 6 отмечены расчеты по 

Рис. 5. Зависимость объемной активности 
от расстояния. Сравнение расчетов по двум 

моделям.

Рис. 6. Зависимость среднегодовой объемной 
активности радионуклида Co-60 на больших 

расстояниях от источника выброса. 
Сравнение расчетов по двум моделям.
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программе PC CREAM, сплошной 
кривой по нашей программе. 

Таким образом, верифициро-
вав расчеты, мы можем вводить в 
них различные величины скоро-
стей осаждения частиц летучей 
залы, и, следовательно, исследо-
вать влияние скорости осаждения 
на пространственную картину 
загрязнений атмосферного воз-
духа на различных расстояниях. 
Как уже указывалось, частицы 
золы с меньшими размерами от-
носительно больше обогащены 
радиоактивными и вредными 
химическими элементами. Таким 
образом, с учетом разработанной 
программы появилась возмож-
ность получить более детальную 
картину загрязнения атмосфер-
ного воздуха не только вблизи 

источника выброса, но и на достаточно больших от него расстояниях. 
Мы можем оценивать концентрации твердых частиц диаметрами 2,5 и 10 

мкм, как это рекомендует руководство Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) [13]. Согласно ВОЗ среднегодовые концентрации твердых частиц в 
атмосферном воздухе диаметрами 2,5 и 10 мкм должны находиться на уровне 
10 и 20 мкг/м3. Отметим, что как раз среднегодовые значения и дают разра-
ботанные нами программы.

4 Çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà ÷àñòèöàìè ëåòó÷åé çîëû 

Для выяснения влияния размеров выброшенных частиц на загрязнение 
атмосферного воздуха рассмотрим  выбросы летучей золы Змиевской ТЭС. 
Считаем, что ТЭС выбрасывает примерно 50 тыс. т. в год твердых частиц или   
1,6·109 мкг/с. Высота выброса – 320 м. Роза ветров равновероятная. Расчеты 
выполнены  для частиц трех размеров. Результаты расчетов приведены на рис. 
7. Здесь показана среднегодовая концентрация выброшенных твердых частиц 
с разными размерами. Кривые 1,2,3 рассчитаны в предположении, что все 
частицы имеют диаметры 1, 50 и 100 мкм соответственно. 

Результаты расчетов показывают, что если бы все частицы имели оди-
наковый диаметр 1 мкм, то максимальная среднегодовая концентрация в 
максимуме была бы равна 8,8 мкг/м3. Если бы все частицы имели диаметр 
50 мкм, то максимальная концентрация была бы меньше и равна 8,4 мкг/м3. А 
для всех частиц размером 100 мкм среднегодовая концентрация в максимуме 
была равна 6.15 мкг/м3. Частицы малых размеров содержатся  в атмосфер-
ном воздухе дольше, их концентрация выше, а они более опасны для здоро-
вья, чем частицы больших размеров. Частицы больших размеров выпадают 

Рис. 7. Среднегодовая концентрация твердых 
частиц, выброшенных Змиевской ТЭС. 

(Кривые 1,2,3 соответствуют концентрациям 
всех частиц с диаметрами 1, 50 и 100 мкм 

соответственно)
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вблизи источника выбросов и не 
распространяются на большие 
расстояния. На расстояниях до 
100 км частицы размером менее 
10 мкм рассеиваются примерно 
одинаково, различия в концентра-
ции на уровне ошибок расчетов.

На рис. 8 приведены концен-
трации частиц разных размеров 
на расстояниях от 100 до 1000 
км. Видно, что частицы разме-
ром более 20 мкм значительно 
быстрее оседают на землю. Тогда 
как более мелкие частицы вслед-
ствие диффузионных процессов 
практически не выпадают и рас-
пространяются на большие рас-
стояния. На больших расстояниях 
концентрация в приземном слое 
убывает практически по закону 
1/х, где х – расстояние. При уве-
личении расстояния от 100 км до 

1000 км, т.е. в 10 раз, концентрация падает примерно также в десять раз, см. 
данные на рис. 8. Разумеется, что концентрация более крупных частиц падает 
немного быстрее.

5 Êîíöåíòðàöèè ÷àñòèö ëåòó÷åé çîëû ðàçìåðàìè äî 2,5 è 10 ìêì 

ВОЗ [13] рекомендует оценивать концентрации твердых частиц диаметрами 
меньше 2,5 и 10 мкм, поэтому рассмотрим рассеяние частиц золы с такими 
размерами. Согласно работе [2] для донецкого угля марки «Т» доля частиц 
в летучей золе с размерами в интервале 0÷5 мкм равна 12%, а в интервале 
5÷10 мкм равна 20%, см. рис. 2. Принимаем, что Змиевская ТЭС сжигает 
уголь этой марки. Считаем, что доля частиц для таких летучих зол с размерами 
<2.5 мкм примерно равна половине от доли в интервале 0÷5 мкм, т.е. равна 
6%. Поэтому из общей выброшенной золы 50 тыс. т. в год 6% летучей золы 
имеет размеры меньше 2.5 мкм, а 32% всей летучей золы имеет размеры 
меньше 10 мкм.

При проведении расчетов считаем, из 50 тыс. т. твердых частиц в год, вы-
брасываемых Змиевской ТЭС,   6 % имеют диаметр <2.5 мкм и оседают со 
скоростью 0.0185 см/с (табл. 1), а 32% из всей выбрасываемой летучей золы 
имеют диаметры <10 мкм и оседают со скоростью 0.296 см/с. Результаты рас-
четов приведены на рис.9. Кривая 1 показывает зависимость концентрации 
частиц летучей золы с размерами меньше 2.5 мкм, кривая 2 – меньше 10 мкм. 
Расчеты показывают, что в максимуме на расстоянии примерно 2 км от ТЭС 
выбросы увеличивают среднегодовую концентрацию частиц пыли с размерами 
меньше 10 мкм на величину  3,2 мкг/м3, а среднегодовая концентрация частиц 

Рис. 8. Среднегодовая концентрация твердых 
частиц, выброшенных Змиевской ТЭС на 

больших расстояниях. 
(Кривые 1,2,3 соответствуют концентрациям 

всех частиц с диаметрами 1, 20 и 50 мкм 
соответственно)



7474 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

пыли с размерами меньше 2,5 мкм 
за счет выбросов может вырасти 
на величину 0,6 мкг/м3.

Рекомендуемое ВОЗ средне-
годовое значение концентрации 
пыли с размерами меньше 10 
мкм для чистого воздуха равно 
20 мкг/м3, а рекомендуемое ВОЗ 
среднегодовое значение концен-
трации пыли с размерами меньше 
2,5 мкм для чистого воздуха равно     
10 мкг/м3. Согласно нашим оце-
ночным расчетам вклад выбросов 
Змиевской ТЭС в загрязнение 
атмосферного воздуха тверды-
ми частицами с нормируемыми 
размерами составляет заметную 

часть от допустимой среднегодовой концентрации.

Çàêëþ÷åíèå

Построена программа расчетов, позволяющая исследовать рассеяния ча-
стиц золы с учетом скорости их осаждения. В созданной программе удалось 
обойти некоторые ограничения, свойственные другим программам подобного 
типа.

Проанализировано рассеяние частиц золы из высоких труб ТЭС. Получены 
количественные оценки рассеяния частиц различных размеров для  широко-
го диапазон а расстояний, что позволяет исследовать как влияние ТЭС на 
окружающую среду и население  Украины, так и трансграничное влияние на 
сопредельные государства.
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Рис. 9. Концентрации частиц летучей золы 
с размерами <2.5 мкм (кривая 1) и <10 мкм 

(кривая 2)



7575Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

11. Артемова Н. Е., Бондарев А. А., Карпов В. И. и др. Допустимые выбросы радиоактивных и 
химических веществ в приземной слой атмосферы / Под общ. ред. Е. Н. Теверовского и И. А. 
Терновского. – М.: Атомиздат, 1980. – 240 с.

12. Pasquill F. «The Estimation of the Dispersion of Windborne Material», Meteorology Magazine. 90:33, 
1961.

13. Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. WHO/SDE/
PHE/OEH/06.02. Global update 2005. Summary of risk assessment. World Health Organization, 2006. 
Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. WHO/SDE/
PHE/OEH/06.02. Global update 2005. Summary of risk assessment. World Health Organization, 2006.



7676 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

УДК 504.75.05+614.7.621.311.5

Витько В. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., Хабарова А. В.
Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский 
институт экологических проблем» г. Харьков, Украина

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÈÑÊ ÎÒ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈß ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÎÃÎ ÂÎÇÄÓÕÀ 
ÂÛÁÐÎÑÀÌÈ ÁÓÐØÒÛÍÑÊÎÉ ÒÝÑ

На территории Украины расположено 14 тепловых электростанций с уста-
новленной мощностью более 300 МВт. Для производства электроэнергии 
на этих ТЭС в качестве топлива используются угли марок ГСШ, Г, АШ, Т. Их 
суммарная установленная мощность около 27,6 ГВт. Коэффициент использо-
вания установленной мощности очень низкий и составляет около 45%. Низкий 
коэффициент использования установленной мощности ТЭС в значительной 
степени обусловлен экологическими факторами, а именно загрязнением 
атмосферного воздуха выбросами газообразных веществ и твердых частиц 
(летучей золы). Основные составляющие газообразных выбросов – диоксид 
серы, соединения азота (диоксид и оксид азота), оксид углерода, метан. В со-
став твердых частиц входят: соединения ванадия, ртуть, свинец, хром, никель, 
арсен, медь, цинк, а также радионуклиды и бенз(а)пирен.

Для оценки воздействия на окружающую среду и население потенциально 
опасных объектов, в том числе и ТЭС, принято оценивать по величине эко-
логического риска [1, 2]. В ряде работ [3−6] рассмотрена методология для 
оценивания экологического риска, обусловленного выбросами ТЭС. При таком 
рассмотрении появилась возможность комплексного оценивания экологиче-
ского риска, обусловленного как канцерогенными, включая и радиоактивные, 
так и неканцерогенными веществами. Данная методология также позволяет 
оценить вклад в величину экологического риска веществ, входящих в состав 
твердых частиц.

Комплексная оценка экологического риска позволяет более полно оценить 
экологическую опасность исследуемого объекта и разработать эффективные 
мероприятия по защите качества атмосферного воздуха и здоровья населения.

В данной работе оценена величина экологического риска для Бурштын-
ской ТЭС, обусловлена загрязнением атмосферного воздуха газообразными 
веществами, твердыми частицами и их составляющими.

Бурштынская тепловая электростанция — расположена возле города Бур-
штын, Галицкого района Ивано-Франковской области. Установленная мощ-
ность — 2,334 ГВт. 12 энергоблоков  были введены в эксплуатацию в 1965—1969 
годах Основное технологическое топливо — уголь газовой группы Донецкого и 
Львовско-Волынского бассейнов, вспомогательное — природный газ и мазут. 
Все топливные котлы оборудованы комбинированными углегазомазутными 
горелками. 2-3 энергоблока постоянно работают на экспорт. Бурштынская 
ТЭС входит в состав  «ДТЭК Западэнерго».

Бурштынская ТЭС является мощным источником выбросов вредных хи-
мических веществ в атмосферу, сжигая в сутки от 12,5 до 17 тыс. тонн угля. 
Выбросы осуществляются через две 250-метровые и одну 180-метровою 
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трубы и разносятся господствующими в этой местности западными и северо-
западными ветрами.

В табл. 1 приведены характеристики выбросов Бурштынской ТЭС в атмос-
ферный воздух за период 2011–2014 гг., нормированные на 1 ГВт (эл.)·год 
произведенной электроэнергии [7].

Таблица 1. Состав и количество загрязняющих веществ, поступающих 
в атмосферный воздух от Бурштынской ТЭС

Вещество
Количество, т/(ГВт (эл.)·год) Среднее 

значе-
ние2011 2012 2013 2014

Твердые частицы 23438,6 18990,1 19552,3 22061,9 21010,7

Диоксид серы 164547,5 126509,3 128212,8 139552,7 139705,6

Соединения азота 11617,8 11917,4 11697,0 11543,6 11693,9

Диоксид азота 11487,3 11789,1 11638,2

Оксид азота 130,5 128,3 129,4

Оксид углерода 1099,9 1104,2 1063,3 1068,9 1084,1

Пятиокись ванадия 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03

Ртуть 0,37 3,31 1,69 1,91 1,82

Свинец 3,61 4,22 3,61 4,07 3,87

Медь 3,46 3,13 3,03 3,42 3,26

Цинк 12,03 10,51 10,38 11,72 11,16

Хром 4,94 3,21 3,76 4,24 4,04

Никель 3,91 0,82 2,18 2,46 2,34

Мышьяк 4,35 3,48 3,61 4,07 3,88

В работе изучены выбросы газообразных соединений (SO
2
, NO, NO

2
, CO), 

летучей золы и ее составляющих, содержащей неканцерогенные и канцеро-
генные тяжелые металлы, и определен вклад выбросов Бурштынской ТЭС в 
загрязнение атмосферного воздуха и формирование экологического риска 
для населения в районе месторасположения предприятия. В данной работе 
радиационная составляющая летучей золы не рассматривалась.

В табл. 1 показано, что основной вклад формирование экологического 
риска для населения по величине выброса в атмосферный воздух обусловлен 
SO

2
, летучей золой и NO

2
.

В табл. 2 приведены рассчитанные усредненные среднегодовые концен-
трации за период 2011-2014 гг. и индивидуальные дозы за семидесятилетний 
период, используемые при оценивании экологического риска для населения 
при нормальном режиме эксплуатации Бурштынской ТЭС на 1 ГВт (эл.) произ-
веденной энергии. Плотность населения в районе расположения Бурштынской 
ТЭС составляет 100 чел. на 1 км2 [7].

Экологический риск, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха 
выбросами Бурштынской ТЭС при нормальном режиме эксплуатации на 1 ГВт 
(эл.) произведенной энергии, оценен в зависимости от подходов по отношению 
к RfC

c
 и ПДК

сс
 [3-6] и результаты приведены в табл. 3.
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Таблица 2. Показатели, используемые при оценивании экологического риска для 
населения при нормальном режиме эксплуатации Бурштынской ТЭС

Вещество
Среднегодовая концентра-

ция, мг/м3/ГВт (эл.)·год

Индивидуальная 
доза, (70 лет), мг/ГВт 

(эл.)
Твердые частицы 2,27 10-2 1,29 104

Диоксид серы 1,51 10-1 8,55 104

Диоксид азота 1,26 10-2 7,13 103

Оксид азота 1,40 10-4 7,92 101

Оксид углерода 1,17 10-3 6,64 102

Пятиокись ванадия 3,24 10-8 1,84 10-2

Ртуть 1,96 10-6 1,11 100

Свинец 4,18 10-6 2,37 100

Медь 3,52 10-6 2,00 100

Цинк 1,20 10-5 6,83 100

Хром 4,36 10-6 2,47 100

Никель 2,53 10-6 1,43 100

Мышьяк 4,19 10-6 2,38 100

Таблица 3. Показатели составляющих в реализации экологического риска 
для населения

Вещество

Вероятность соматико-
стохастических эффектов

Количество случаев со-
матико-стохастических 

эффектов
RfC

c
ПДК

сс
RfC

c
ПДК

сс

Твердые частицы 1,06 10-4 7,94 10-5 33,7 25,2

Диоксид серы 1,32 10-4 2,11 10-4 51,0 81,7

Диоксид азота 2,20 10-5 2,20 10-5 8,52 8,52

Оксид азота 1,63 10-7 1,63 10-7 6,31 10-2 6,31 10-2

Оксид углерода 2,73 10-8 2,73 10-8 1,06 10-2 1,06 10-2

Σ 2,60 10-4 3,13 10-4 93,2 116,2

Неканцерогенные составляющие твердых частиц

Пятиокись ванадия 3,23 10-8 1,13 10-9 1,03 10-2 3,60 10-4

Ртуть 4,58 10-8 4,58 10-7 1,46 10-2 1,46 10-1

Свинец 1,95 10-6 9,74 10-7 6,20 10-1 3,10 10-1

Медь 1,23 10-5 1,23 10-7 3,92 3,92 10-2

Цинк 9,36 10-7 1,69 10-8 2,98 10-1 5,37 10-3

Σ 1,53 10-5 1,57 10-6 4,48 5,00 10-1

Канцерогенные составляющие твердых частиц

Хром 5,81 10-5 18,5

Никель 7,29 10-7 2,32 10-1

Мышьяк 7,14 10-6 6,34

Σ 7,88 10-5 25,1
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Экологический риск, обусловленный загрязнением атмосферного воз-
духа газообразными соединениями и твердыми частицами, в зависимости от 
подходов отличается в пределах одного порядка и составляет в зависимости 
от подхода ПДК

сс
 – 3,13 10-4 и RfC

c
 – 2,60 10-4. Количество случаев сомати-

ко-стохастических эффектов для населения, обусловленное загрязнением 
атмосферного воздуха газообразными соединениями и твердыми частицами, 
и в зависимости от подхода ПДК

сс
 составляет на 13 случаев больше по срав-

нению с подходом RfC
c
.

Необходимо отметить, что дополнительный вклад в экологический риск об-
условлен всеми составляющими твердых частиц и в зависимости от подходов 
по отношению к ПДК

сс
 составляют 8,04 10-5 и RfC

c
 – 9,41 10-5.

Экологический риск в большей степени определяется вкладом канцеро-
генной составляющей хрома, величина которого – 5,81 10-5 и составляет на 
уровне 62-72 % в зависимости от подходов от величины риска, обусловленного 
всеми составляющими твердых частиц. 

В табл. 4 приведена сравнительная оценка экологического риска для на-
селения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха выбросами 
Бурштынской ТЭС при нормальном режиме эксплуатации на 1 ГВт (эл.) про-
изведенной энергии.

Таблица 4. Сравнительная оценка экологического риска для населения 
при воздействии химических газообразных и твердых частиц и их составляющих

Параметр

Вероятность соматико-
стохастических эффек-

тов

Количество случаев со-
матико-стохастических 

эффектов

RfC
c

ПДК
сс

RfC
c

ПДК
сс

Газообразные 
вещества+твердые частицы 
(классический вариант)

2,60 10-4 3,13 10-4 93,2 116

Неканцерогенные тяжелые 
металлы

1,53 10-5 1,57 10-6 4,86 0,5

Канцерогенные тяжелые 
металлы 

7,88 10-5 25,1

Общий риск 3,54 10-4 3,93 10-4 123 141

В рамках исследования оценивания экологического риска, обусловленного 
загрязнением атмосферного воздуха составляющими летучей золы неканцеро-
генными и канцерогенными тяжелыми металлами обнаружено, что оцененный 
риск в зависимости от подходов не существенно различен. Исключение состав-
ляют результаты экологического риска, обусловленного неканцерогенными 
составляющими летучей золы и разняться на один порядок.

Величина дополнительного вклада в экологический риск, обусловленная 
составляющими летучей золы – неканцерогенными и канцерогенными ве-
ществами, по оценкам данной работы составляет около 30 %, по сравнению 
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с риском, обусловленным только газообразными соединениями и твердыми 
частицами.

Результаты оценивания экологического риска для населения, обусловлен-
ного выбросами Бурштынской ТЭС, указывают на существенную значимость 
контроля исходного сырья до процесса сжигания топлива и состава летучей 
золы, выбрасываемой в атмосферу, при производстве электроэнергии на 
этапе сжигания каменного угля на ТЭС Украины.
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Термин «конфликты воды» пришел к нам из социально-политической прак-
тики Европейского союза, как один из факторов дестабилизации в обществе.

Под «конфликтами воды» понимается совокупность социальных, экономи-
ческих, политических и силовых противоречий, связанных с неравномерностью 
распределения, потребления воды по территориям проживания людей, при-
нимая во внимание, что вода является важнейшим биологическим ресурсом 
планеты. Вода – это дефицит жизненного ресурса, который инициирует со-
циальные противоречия, угрожает национальной безопасности целых стран, 
учитывая, что с водой связано, в том числе, и продовольственное обеспечение.

Конфликты воды существовали столько, сколько существует человек. С ро-
стом организованности общества конфликты воды постоянно усиливаются, 
приводят к росту динамической неравновесности в природе, доминированию 
одних народов над другими.

Только за последние 50 лет в мире произошло 507 конфликтов воды, 
причем 21 раз вопрос решался чисто военными действиями. Традиционные 
территории «конфликтов воды», это реки Ганг, Нил, Меконг, Евфрат, Иордан, 
Аракс, Кура, Иртыш, оз. Чад. 

Наиболее типичные конфликты воды связаны, например, со строительством 
сирийской дамбы на Евфрате и перекрытием доступа к воде в Ираке, когда 
последний мобилизовал свои войска на границе Сирии, В свою очередь, ту-
рецкие плотины Каракайя и Кебан перекрыли доступа к воде для самой Сирии. 
Египет и Судан воюют против Эфиопии за воду Нила, Израиль против Ливана 
и его плотин в верховьях Иордана, Ирак против Турции, уменьшившей сток 
от Евфрата. Очевиден потенциальный конфликт между Саудовской Аравией 
и Йеменом, для которого при существующем росте населения дефицит воды 
уже является объективной реальностью. Таких примеров множество.

Итогом является гибель миллионов людей, расширение очагов военных 
действий, распад отдельных государств (Судан), усиление анархии (Сомали). 
Конфликты воды переплетаются с расовыми, конфессиональными конфлик-
тами, становясь все более опасными для мирового сообщества.

Мир делится сегодня на тех, у кого воды достаточно и тех, кто испытывает 
ее существенный дефицит.  К последним относится не только Сирия, Ирак, 
Тунис, Марокко, Алжир, Судан, Йемен, Оман, Саудовская Аравия, Иордания и 
другие страны, но и американские штаты Калифорния и Техас, Китай. Все они 
относятся к вододонорам.  

Проекты по бесконфликтному решению проблем воды существуют. Напри-
мер, Израиль выдвигает емкую программу совместного использования водных 
ресурсов с Иорданией и палестинской автономией, с урегулированием ситуа-
ции у Голанских высот. Турецкий проект мирового водовода предусматривает 
согласованную подачу воды в регионе для всех стран, включая Израиль.
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Этому способствуют и проекты строительства опреснительных заводов в 
Омане, Катаре, Арабских Эмиратах.

а)                                                                              б)

в)                                                               г)

Украина, страна с собственным большим водным потенциалом, в силу об-
стоятельств также является субъектом «конфликтов воды». Зоны конфликтов 
воды в стране относятся к дельте Дуная (рис. 1, а), принадлежавшей двум 
государствам Украине и Румынии, водосбору рек Днестр (Украина и Молдова, 
рис. 1, б) и Северский Донец (Украина и Россия, рис. 1,г). Главным образом, 
это реки, проходящие по территориям нескольких государств. Днепр и его 
система каналов за последние годы также превращается в зону конфликтов 
воды, связанных с незаконной оккупацией Крыма (рис. 1, в).

Рис. 1. Зоны реальных и потенциальных конфликтов воды на территории Украины.
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Рис. 2. Область Южно-Донбасского водовода

В этой череде нас объективно интересует конфликт, связанный с использо-
ванием пресной воды из Северского Донца и его роль в обеспечении пресной 
водой г. Мариуполя.

В 1952 году был введен в эксплуатацию канал «Южно-Донбасский водовод» 
(рис. 2) с несколькими насосными и фильтровальными станциями, мощностью 
35 млн. м3 в год. При фактической потребности полумиллионного города пре-
сной воды из расчета 60 л в сутки на человека этой воды могло бы хватать с 
избытком. Если бы не реальные потери в изношенных до крайности городских 
водопроводных сетях.

Река Северский Донец протекает по территории двух государств – Украина 
и Россия, по территории четырех областей, берет начало в Белгородской обла-
сти, впадает в р. Дон и обеспечивает пресной водой регион с населением почти 
7 млн. человек. Украине принадлежит 55% общего водосброса. Естественный 
водосток мощностью 200 м3 /сек до сих пор устраивал обе страны и при этом 
проти воречий не возникало до тех пор, пока не был спровоцирован военный 
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конфликт на Востоке нашей страны. Сегодня большая часть реки находится 
на неподконтрольной Украине территории. ЮДВ вместе с фильтровальными 
станциями также находится либо в пограничных областях, либо контролируются 
боевиками т. н. «ДНР».

Все это поставило наш город в прямую зависимость от хода военных 
действий. Любое разрушение технических систем, обеспечивающих подвод 
пресной воды через ЮДВ ставит город перед проблемой водопотребления.

Впервые ЮДВ был приостановлен с июня 2014 г.  из-за остановки разрушен-
ного канала «Северский Донец-Донбасс», месяц спустя - новое повреждение 
1400 мм трубопровода №3 ЮДВ, затем повреждение его же в районе Марьинки 
и перекрытие воды к Волновахской ФС. Еще через месяц была разбита под-
станция, питающая насосы первого подъема на ЮДВ. Почти полностью раз-
рушены питающие насосные системы. Была разрушена система подачи воды 
в районе Славянска. Более 30 населенных пунктов остались без питьевой 
воды. Уже в начале 2015 года вновь были обесточены питающие подстанции 
первого подъема, а затем повреждена насосная станция третьего подъема. В 
июне 2015 года вновь после обстрела были повреждены напорные водоводы 
ЮДВ у Красногоровки, у села Водяное. Были повреждены и восстанавливались 
линии напорного водоснабжения в районе Горловки. Многочисленные мелкие 
повреждения трубопроводов от минных обстрелов вынуждают систематически 
недополучать необходимую воду для населения. Подобные действия объ-
ективно могут поставить крупный промышленный регион Украины на грань 
гуманитарной катастрофы. 

В октябре, усилиями области работа канала была восстановлена, и вода 
вновь пошла на Красноармейскую и Волновахскую фильтровальные станции. 
Проблемы с водой испытывали и жители оккупированных районов Украины. 

17 июня 2014 года вопрос обеспечения городов Донецкой области рассма-
тривался на Совете Национальной Безопасности Украины, что было связано с 
резким сокращением подачи воды во многие города региона. Мы сталкивались 
с ситуацией, когда в крупных городах воды хватало на считанные дни.

В сложившейся ситуации Россия может воспользоваться этим потенци-
альным «конфликтом воды» для разжигания военных действий, например, 
«ради населения Ростовской области». Статьи в российской прессе о якобы 
намечающемся дефиците пресной воды в районе российского Северного 
Приазовья, и в частности, для Таганрога, уже появляются. Вода становится 
одним из факторов для намеренного разжигания военных страстей на Вос-
токе нашей страны. 

Все эти случаи ставят перед городом вполне решаемую задачу: обеспечить 
город собственными водными ресурсами, рациональными по подведению и 
относительно недорогими для потребителя. И такие решения имеются. Они 
предлагаются учеными.

 Водные ресурсу города складываются из не очень чистой, жесткой воды 
Старо-Крымского водохранилища, менее жесткой воды Павлопольского во-
дохранилища, которая используется пока в основном на технические нужды. 
Вода из этих источников содержит соли, смываемые из сельскохозяйственных 
территорий, содержит повышенные концентрации нефтепродуктов и фенолов. 
Старо-Крымское водохранилище способно иметь предельный объем водо-
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отдачи 45-70 млн. м3 в год. Сегодня оно максимально заилено и работает в 
неполную загрузку своей первоначальной мощности (примерно на 15-30 млн. 
м3 в год). Водохранилище подлежит качественной очистке от иловых и осадоч-
ных отложений, работы, которая не производилась с момента его запуска в 
эксплуатацию. Сделать это технически невозможно, если не иметь резервной 
подпитки из других источников. ЮДВ мог бы стать таким источником, если 
бы не упоминаемые выше причины. Выход из положения может дать завод 
по опреснению морской воды. Но при определенных условиях. В этом случае 
город может избавиться от внешней водной зависимости и намечающегося 
«конфликта воды».

Северное Приазовье, вопреки устоявшемуся мнению отдельных ученых, 
хранит в себе другие источники пресной воды: артезианские линзы достаточ-
ных объемов, водоносные горизонты, другие подземные источники, потен-
циальным объемом до 1300 млн.м3 . Опыт Киева здесь весьма поучительный, 
его надо перенимать.

Обратим внимание на то, что городу и не требуется чистой питьевой воды 
в заявляемом количестве 30-35 м3 /год, когда в среднем на человека прихо-
дится 190-200 литров в сутки хозяйственно-бытовой воды. Ведь всего 5-7% 
заявляемой чистой питьевой воды расходуется человеком непосредственно 
для биологических нужд. На 500 тысячное население города это 1500 м3/сутки 
или около 600 тыс. м3/год. Остальная питьевая вода расточительно расходуется 

Рис. 3. Динамика реализации программы развития водопотребления в г. Мариуполе 
на трехлетний период.
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на канализацию и общую гигиену, на потери в городской водопроводной сети, 
на сельскохозяйственный и несанкционированный приусадебный полив. Если 
это так, то тогда городу, потребуется с избытком всего 0,5-1,5 млн. м3 /год 
нормативной питьевой воды и 28-32 млн.м3/год  воды на гигиенические по-
требности, даже с учетом существующих потерь в водопроводах. Безусловно, 
это тоже вода с жесткими требованиями по качеству. Но в отдельных городах 
Европы (Берлин, Барселона, Цюрих) уже эксплуатируются параллельные во-
допроводы для чисто питьевой воды и для гигиенической воды. Дорого? Да. 
Но рационально.

Городу не под силу потянуть такой проект. Но сделать параллельное потре-
бление питьевой воды из относительно недорогих источников - эта задача по 
силам нашему малому бизнесу, который может организовать доставку пресной 
воды высокого качества к потребителю, в магазины. Это не только решение про-
блемы параллельного водоснабжения, но и способ развития малого и среднего 
бизнеса в городе, дополнительные деньги для городской казны. 

Чистое питьевое водопотребление в количестве 1,5-2,5 млн. м3/год при 
соответствующей очистке способно обеспечить и Старо-Крымское водохра-
нилище, при условии его капитальной очистки и строительства эффективной 
фильтровальной станции.

В результате была предложена программа развития водопотребления 
Мариуполя. Программа предполагает этапное развитие возможных вариантов 
использования доступных источников водоснабжения, включая опыт многих 
городов Европейского Союза.

Первый этап. Строительство опреснительного завода производительно-
стью по чистой питьевой воде 20-40 млн. м3 /год. При этом город получает пре-
сную воду требуемого состава высокого уровня. В качестве дополнительного 
бонуса, выходом производства будет лечебная морская йодированная азовская 
соль. Однако, стоимость кубического метра очищенной воды зависит от сто-
имости электроэнергии и не может быть низкой. Питьевая вода может стать 
неконкурентоспособной из-за ее высокой стоимости. Кроме того, устаревшая 
водопроводная сеть Мариуполя в принципе не сможет обеспечить доставку 
до потребителя воды необходимого качества.

Второй этап. Создание искусственного водоема для пополнения уровня 
грунтовых вод в возвышенном районе глинистых или песчаных пород с под-
питкой, например, из реки Кальмиус. Для этого следует ввести в действие 
станцию предварительной очистки воды из реки и систему насосных станций 
для пополнений подпитывающего водоема.

Третий этап. Создание альтернативной системы доставки питьевой воды по-
требителю посредством реконструкции существующего городского водопровода, 
строительства новых водопроводных линий до городского потребителя.

Четвертый этап. Создание в городе систем обеспечивающей сети ма-
лых предприятий по альтернативной водоподготовке и доставке населению 
питьевой воды необходимого качества. Подобный опыт максимального при-
ближения очистных установок к потребителю в городе имеется. Очевидно, что 
таких установок в городе должно быть много.

Пятый этап. Проведение планомерных геологических изысканий водонос-
ных горизонтов и подземных источников различной причинности на территории 
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Мариуполя с целью использования их в качестве источников питьевого водо-
снабжения для населения. Предварительные основания для этого у ученых есть. 

Шестой этап. Реализация проекта очистки Старо-Крымского водохрани-
лища и доведение его производительности до 30-35млн. м.3/год.

Капитальная реконструкция фильтровальных станций «Старо-Крымская 
№1» и «Старо-Крымская №2» с целью обеспечения водоподготовки в соот-
ветствии со стандартами питьевого водоснабжения.

Седьмой этап. Создание системы вертикальных колодцев в черте города и 
его окрестностей для извлечения грунтовых вод, и использования их в системе 
питьевого водоснабжения.

Âûâîäû

Создание в городе конкурентоспособной альтернативной системы во-
доснабжения, способной обходиться без внешних доноров, только за счет 
собственных источников:

• завода по опреснению морской воды;
• Старо-Крымского водохранилища (для подачи гигиенической воды);
• системы грунтового водозабора;
• системы организации доставки питьевой воды к месту проживания 

людей (малый бизнес)
Конкурентная система позволит ограничивать стоимость воды для насе-

ления, не снижать ее качества для потребителя. 
Программа впервые за всю 235-летнюю историю города позволит Мариу-

полю стать независимым от внешних источников водоснабжения, что, в свою 
очередь, впервые даст возможность жителям промышленного города получить 
доступ к чистой питьевой воде и, кроме того, даст стимул к развитию аграрного 
сектора и огородничества в регионе.

Ëèòåðàòóðà:
1. Стюарт Джеймс Г. К единому определению вооруженного конфликта в международном 

гуманитарном праве: анализ интернационализированного вооруженного конфликта. // 
Международный Журнал Красного Креста: Сборник Статей, 2003.

2. Цыганков П. А. Теория международных отношений: Учебное пособие. Москва: Гардарики, 2004.
3. Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком 

(ГCанПиН 2.2.4-171-10)
4. Мариупольский краеведческий сборник / Р. П. Божко, С. Д. Буров. Мариуполь: Рената, 2010. 

– С. 84. – 27 с.
5. http://www.mvk.org.ua/  
6. http://www.voda.dn.ua/
7. http://www.mil.gov.ua/ 
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УДК 628.16: 620.17.3

Волошин В. С., д-р техн. наук, Бурко В. А., канд. техн. наук, доц.,
Елистратова Н. Ю., Аксёнова О. Н.
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», г. Мариуполь, Украина

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÎÉ Ã.ÌÀÐÈÓÏÎËß

Город Мариуполь и его окрестности, с населением около 500 тыс. человек, 
не имеет собственных ресурсов пресной воды, в его единственном источнике – 
реке Кальчик, солесодержание порядка 3000-3500 мг/л, что втрое превышает 
нормативы. 

В настоящее время подача питьевой воды г. Мариуполю осуществляется 
из двух источников в соотношении 30 % – Старо-Крымское водохранилище и 
70 % – Южный канал Донбасса. В результате боевых действий это соотноше-
ние в 2014 г. было нарушено. С августа 2015 года в Мариуполь снова начала 
поступать вода из Северского Донца в объеме около 90 %.

Старо-Крымское водохранилище, построенное в 1952 году на р. Кальчик в 
23 км от ее устья, предназначено для питьевого водоснабжения г. Мариуполя. 
Водосборная площадь 1113 км2. Глубина водохранилища сейчас составляет 
36,9 м (против 36,8 на конец июля – начало августа 2014 года). Заполнение в 
2015 году 55-56 %, объем воды в нем превышает 40 млн. м3 , площадь зеркала 
6,1 км2. В водохранилище попадает около 10 % стока атмосферных осадков с 
площади водосбора.

Качество воды Старо-Крымского водохранилища не соответствует требова-
ниям нормативных документов и, как следствие, питьевая вода после очистки 
на Старо-Крымских фильтровальных станциях № 1 и № 2 не соответствует 
требованиям по показателям общей жесткости, сухому остатку, сульфатам.

Основное назначение Павлопольского водохранилища на р. Кальмиус – 
бесперебойное обеспечение технической водой необходимого количества и 
качества ПАО «ММК им. Ильича» и ПАО «Металлургический комбинат «Азов-
сталь», попутно снабжая водой другие предприятия г. Мариуполя.

 Основные потребители воды, ради которых проектировался, сооружался 
и эксплуатируется водохозяйственный комплекс Павлополя: ПАО «ММК им. 
Ильича» – 60 % по проекту, фактически в 2014 г. – 15 %, ПАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь» – 15 % по проекту, фактически – 12 %, ПАО «Азовмаш» 
по проекту 5 %, фактически – 2 %. 

Река Кальчик является правым притоком Кальмиуса. Она берет начало в 
Запорожской области, впадает в реку Кальмиус в черте г. Мариуполя. Общая 
длина реки Кальчик – 88 км, в том числе по Донецкой области 81,3 км. Водо-
сборная площадь 1260 км2. Основным подземным горизонтом, питающим 
реку, является горизонт трещинных вод кристаллических пород докембрия и 
коры их выветривания. Колличество рек в бассейне – 146, общей протяжен-
ностью 446 км.

Городу Мариуполю в год необходимо около 50 млн. м3 куб в год пресной 
воды. При отказе от ЮДВ Мариуполю необходимо возместить из альтерна-
тивных источников порядка 35-40 млн. м3 пресной воды в год.  Потенциально 
такой альтернативой может быть Павлопольское водохранилище, однако, 
чтобы ответить на этот вопрос, необходимы исследования качества его воды. 
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Увеличив объем Старо-крымского водохранилища можно также частично 
решить проблему водозамещения ЮДВ. Остальные источники пресной воды 
на данный момент могут лишь называться резервными, потенциал и возмож-
ности их пока не изучены.

Однако, если про-
анализировать сколько 
необходимо Мариупо-
лю именно питьевой 
воды из расчета 3 литра 
в сутки на одного жите-
ля, то окажется, что это 
не на столько большая 
цифра – 0,5 млн. м3 в 
год. Остальная вода, 
а это около 30 млн. м3 
в год, идет на хозяй-
ственные нужды. Если 

же прибавить к воде, которая идет на питьё и приготовление в пищу воду, 
реально используемую для гигиенических нужд, то получается, что среднеста-
тистическому жителю Мариуполя необходимо не более 60 литров воды в сутки.

Поэтому необходимо разделить водоснабжения города на обеспечение 
питьевой водой и условно питьевой или хозяйственной. 

Повышение качества всей воды неизбежно приведет к повышению уровня 
тарифов на водоснабжение. Однако даже при сегодняшних ценах долги города 
перед горводоканалом стремительно растут. Долг населения за поставленную 
воду увеличился по сравнению с 2015 годом в два раза и составил 40 млн. 
гривен (2014 – 10, 2015 – 20, 2016 – 40 млн. грн.).

Структура же образования тарифа на поставку воды не позволяет говорить 
о возможности снижения стоимости воды, даже не повышая качество 
подаваемой воды.

Вторая причина, по которой не стоит безраздельно бороться за качество 
хозяйственно-питьевой воды – это состояние водопроводной системы города 
Мариуполя. На сегодняшний момент протяженность водопроводной сети 
составляет 1694 км, износ более 50 %. 

По таким трубам даже артезианская 
вода превратится в обычную тех-
ни ческую воду. Строительство же 
аль  те р нативного или ремонт су-
щес твующего водовода потребует 
миллионов гривен бюджетных денег. 
Еще одной проблемой центрального 
водоснабжения является величина 
потерь при транспортировке. 

По разным источникам данная 
величина составляет от 20 до 50 %, а 
это до 25 млн. м3 в год. 
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Одним из способов решения снабжения питьевой водой г. Мариуполя яв-
ляется производство доочищенной водопроводной воды. Стоимость одного 
литра бутилированной воды в Мариуполе составляет от 0,40 до 0,80 копеек 
за литр. Строительство опреснительного завода воды Азовского моря также 
может решить проблему обеспечения Мариуполя питьевой водой высокого 
качества, но стоимость такой воды может быть высокой для потребителя.

Альтернативой могут 
служить высокоминера-
лизованные водные ис-
точники, как в акватории 
Таганрогского залива, 
так и в других районах 
под Азовским морем, 
в Северном При азовье. 
По оценочным данным 
украинских геологов 
под Азовским морем 
залегают пространные 
линзы с высокотемпе-

ратурной высокоминерализованной воды, имеющей уникальный состав.
Оценочное расположение некоторых линз минеральной воды и артезиан-

ских источников в Северном Приазовье представлены на рисунке. Состав этих 
артезианских и минеральных источников крайне отличается.

Существующие оценочные результаты дают высокую перспективу 
дальнейшей геологоразведке в качестве первоосновы для последующего 
введения этих стратегических ресурсов в экономику страны и Северного 
Приазовья. 

Âûâîäû

1. Отсутствуют достоверные данные по объемам и качеству воды в суще-
ствующих и альтернативных источниках, необходимо проведение полевых 
исследовательских работ.

2. Нет достоверных данных по объемам и заиленности водохранилищ, не-
обходимо провести дополнительные изыскания.

3. Необходимо создание отдельных систем центрального водоснабжения 
для питьевых и бытовых нужд.

4. Необходимы дополнительные исследования и поиск альтернативных 
источников водоснабжения.

Ëèòåðàòóðà:
1. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: 
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2. Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления
человеком (ГCанПиН 2.2.4-171-10)
3. Мариупольский краеведческий сборник / Р. П. Божко, С. Д. Буров. – Мариуполь: Рената, 2010. 
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УДК 504.4.062.2

Гошовский С. В., д-р техн. наук, проф., Зурьян А. В.
Украинский государственный геологоразведочный институт (УКРГГРИ), г. Киев, Украина

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ 
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ 

Проведены экспериментальные исследования эффективности работы 
теплонасосной системы с использованием в качестве первичного источника 
тепла как тепловой энергии верхних слоев Земли и энергии Солнца. Разрабо-
тана методика проведения исследований. Определены условия работы тепло-
насосной системы, которые обеспечивают минимальные затраты внешней 
энергии. Выполнен анализ полученных результатов и сделаны выводы о це-
лесообразности комплексного использования разных видов возобновляемых 
источников энергии для уменьшения техногенной нагрузки на окружающую 
среду и повышения эффективности систем теплоснабжения.

Экономическая целесообразность использования теплонасосных установок 
(ТНУ) подтверждена мировым опытом. Однако в Украине технологи использую-
щие тепло верхних слоев Земли применяются кране редко. И еще более редко 
встречаются теплонасосные системы, использующие в качестве первичного 
источника тепла энергию Солнца с применением солнечных коллекторов. 
Данные системы недостаточно адаптированы к условиям эксплуатации в 
климатических  условиях Украины и мало изучены.

Вопросы использования и преобразования солнечной энергии исследовали 
ученые: Резцов В.Ф., Швец Е. Я., Бондаренко Д.В., Боярчук В.М., Антонов Ю., 
Чапаев Д.М., Литовченко В.Г., Махатило К.В., Лысенко Л.И. Результаты исследо-
ваний систем теплоснабжения на базе теплонасосных установок (ТНУ) освещены 
в работах Михельсона В.А., Мартыновского В.С., Гохштейна Д.П., Розенфельда 
Л.М., Соколова Е.Я. Широко рассмотрены вопросы использования теплона-
сосных систем с грунтовыми аккумуляторами теплоты и имеющиеся методы 
расчетов технических, эксплуатационных и экономических параметров этих 
систем в работах таких ученых, как Басок Б.И., Беляева Т.Г., Бекман Г.Н, Гили Г.Г., 
Драганов Б.Х., Забарный Г.М., Маслюкова З.В., Морозов Ю.П., Накорчевский 
А.И., Недбайло А.М., Хворов Н.Н., Шурчков А.В. и других исследователей.

Научным основам получения экологически безопасной энергии, технико-
экономическому сравнению вариантов использования возобновляемых источ-
ников энергии и теоретическому обоснованию экологичности их применения 
посвящены работы профессора Черванева Игоря Григорьевича.

Проведенный анализ литературных источников показывает, что у солнеч-
ной энергетики есть преимущества по сравнению с другими источниками 
возобновляемой энергии (ВИЭ), кроме того, большую перспективу имеет 
также использование низкопотенциальной энергии окружающей среды пре-
образованной в высокопотенциальную  с помощью теплонасосных технологий.

Кроме того актуальна потребность в поиске новых подходов к комплексному 
использованию в энергетических системах нескольких источников энергии, 
в частности возобновляемых, которые имеют модульную структуру, и могут, 
меняется в зависимости от условий эксплуатации. 

С целью проведения научно-исследовательской работы в Украинском 
государственном геологоразведочном (УкрГГРИ) были созданы две экспери-
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ментальные установки: экспериментальная гелиоустановка (рис.1), источником 
энергии которого является энергия солнечного излучения, состоящий из двух 
независимых систем - стационарной и на поворотном устройстве и геотермаль-
ная теплонасосная установка, источником энергии которого является теплота 
приповерхностных слоев Земли. 

Конструкция разработанной геотермальной системы состоит из двух ча-
стей: подземной и наземной (рис.2). Подземная часть представляет собой во-

семь U-образных вертикальных зондов грунтового коллектора установленных 
попарно в четыре скважины глубиной 50 м каждая.

Основные и дополнительные датчики, установленные в контрольных 
точках системы, позволили с помощью специально разработанного про-

граммного обеспечения 

Рис. 1. Экспериментальная система УкрГГРИ для нагрева воды с использованием 
солнечных коллекторов

Рис. 2. Надземная часть геотермальной системы УкрГГРИ
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и контроллера круглосуточно фиксировать параметры работы системы. Соз-
давать архив данных для дальнейшей их интерпретации  и проведения научно 
исследовательской работы. 

Исследования проводились по трем направлениям:
1. Экспериментальное определение динамики изменения температурного 

режима таких первичных источников энергии для работы теплонасосной 
системы как температура грунта (на глубине до 50 метров)  и темпера-
туре получаемой вследствие работы гелиосистемы, без отбора тепла 
в течение года.

2. Аналититическое определение ϕ (коэффициента трансформации) тепло-
насосной установки, для систем, где первичным источником тепла явля-
ется Земля и Солнце исходя из экспериментально полученных данных. 

3. Экспериментальное определение и аналитическое подтверждение  
оптимальной степени охлаждения теплоносителя в испарителе тепло-
насосной системы и параметров, от которых она зависит для таких 
первичных источников тепловой энергии как Земля и Солнце.

В ходе проведения исследовательской работы на геотермальном полигоне 
УкрГГРИ была накоплена информация о динамике изменения таких параметров 
геотермального теплообменника и солнечного коллектора, как показания зна-
чения температур в контрольных точках на протяжении года работы, количество 
протока теплоносителя, потерь давления и времени работы компрессора и 
циркуляционных насосов. А так же, на основе экспериментально полученных 
данных были рассчитаны показатели количества тепла получаемого от воз-
обновляемого источника энергии (мощности модулей устройства,  как гео-
термального теплообменника, так и гелиосистемы).

Выборка из экспериментально полученных данных, в ходе проведения экс-
перимента по измерению температур грунтового массива в течение трех зимних 
месяцев на экспериментальном полигоне УкрГГРИ, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Зависимость среднемесячных температур Т на глубине h 
для грунтового массива (г. Киев).

Месяц
Глубина (h, м)

0,02 0,30 0,75 1,20 2,00 5,00 15,00 35,00 50,00

декабрь 4,5 8,0 9,0 10,5 11,8 13,0 13,2 13,0 12,0

январь 3,0 5,5 7,0 8,0 9,8 11,8 13,2 13,0 12,0

февраль 2,0 3,5 5,5 6,5 8,0 10,0 13,0 12,8 12,0

На рис. 3–5 представлены графики изменения температур в контрольных 
точках гелиосистемы в течение трех зимних месяцев [8]. 

Для проверки полученных экспериментальных результатов был выбран 
математический аппарат [4], где приводятся решение задачи численного 
анализа работы теплонасосной системы низкотемпературного отопления с 
использованием солнечной радиации. 

Полученные экспериментальные и расчетные данные, позволили опреде-
лить оптимальные теплофизические параметры устройств работающих за счет 
преобразования энергии верхних слоев Земли и энергии Солнца в низкотемпе-
ратурною анергию, необходимую для эффективной работы теплонасосной си-
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Рис. 3. График изменения температур в контрольных точках гелиосистемы в течение 
декабря месяца.

Рис. 4. График изменения температур в контрольных точках гелиосистемы в течение 
января месяца.

Рис. 5. График изменения температур в контрольных точках гелиосистемы в течение 
февраля месяца.

стемы. Было практически подтверждено, что при использовании теплоты грунта 
оптимальная степень охлаждения теплоносителя зависит от аэродинамических 
или гидравлических потерь давления в контуре грунтового коллектора и слабо 
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зависит от температуры среды на входе в испаритель и  от температуры грею-
щего теплоносителя в системе низкотемпературного отопления и температуры 
окружающей среды. В случае использования энергии солнца установлено, что 
для каждого месяца существует оптимальное значение температур соляного 
раствора на выходе из испарителя и соответствующие им минимальные удель-
ные затраты внешней энергии на теплонасосную систему отопления.

Кроме этого установлено, что при обеспечении оптимальной степени охлаж-
дения среды в испарителе теплового насоса минимальные суммарные затраты 
энергии на систему отопления при использовании в качестве первичного ис-
точника тепла гелиосистему существенно возрастают с уменьшением темпе-
ратуры окружающей среды. Так же установлено, что условный коэффициент 
преобразования, для системы с вакуумными коллекторами, может составлять 
от  3,8 до 7,0.  Это указывает на  достаточную эффективность использования 
солнечной энергии в теплонасосных  системах низкотемпературного ото-
пления, так как условный коэффициент преобразования для систем, где ис-
точником первичной тепловой энергии является тепло верхних слоев Земли, 
не превышает показателя – 4,5.

Расчетные данные и практически полученные результаты исследования 
эффективности работы данных систем, позволили сделать вывод о необхо-
димости комплексного использования источников возобновляемой энергии 
в теплонасосных системах. Особо эффективными и экологично безопасными 
могут быть системы, позволяющие как генерировать тепловую энергию в зим-
ний период времени,  так и аккумулировать ее в летний период.
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Актуальність теми. Природоохоронне законодавство України декларує 
необхідність розробки й реалізації програм екологічного моніторингу в умо-
вах промислової діяльності. Основні положення моніторингу навколишнього 
середовища України викладені в наступних основних нормативно-правових 
документах: Закон України “Про охорону навколишнього природного сере-
довища” №1264-XII, введено в дію Постановою Верховної Ради України від 25 
червня 1991р; Земельний кодекс України №2196-XII від 13.03.92 р.; Водний 
кодекс України. Текст із змінами та доповненнями станом на №  365-VII (365-
18) від 02.07.2013 [1].

Основні положення нормативно-правових документів зобов’язують розро-
бляти Програму екологічного моніторингу й контролю компонентів природного 
середовища в умовах потенційного впливу промислової діяльності.

При будівництві шахти «Любельська № 1-2» Львівсько-Волинського 
кам’яновугільного басейну України планувалось проходження стволів з по-
переднім тампонажем порід верхньосеноманського водоносного горизонту, 
який містить прісні підземні води. При такому способі шахтний водоприлив 
розраховувався лише за рахунок водоприливу з нижнього кам’яновугільного 
горизонту, води якого мають високу мінералізацію (біля 20 г/дм3). Це викликало 
необхідність будівництва комплексу по демінералізації шахтних вод перед їх 
відведенням.

Проходження стволів на даний час намічається способом заморожування 
порід. При такому способі водоприлив в гірничі виробітки визначається періо-
дом відтаювання порід, яке відбуватиметься протягом року після проходження 
стволів.

При прийнятому варіанті проходження стволів водоприлив значно зростає, 
але одночасно значно знижується загальна мінералізація (до 5-6 г/дм3) за 
рахунок змішування прісних вод верхньосеноманського горизонту й високо-
мінералізованих вод нижніх водоносних горизонтів.

В таких умовах на період будівництва, який складає 2 роки (другий етап 
проходки стволів), використання запроектованого постійного комплексу по 
демінералізації шахтних вод, який розрахований на знесолення води з міне-
ралізацією 20 г/дм3, являється нерентабельним.

Така ситуація дала підставу переглянути схему водовідведення на період 
будівництва. Запропонована схема полягає в акумуляції та змішуванні шахтних 
вод з іншими, зокрема, дренажними та дощовими водами, шляхом екологічного 
обґрунтування прийнятних умов регульованого скидання зворотних шахтних 
вод в розведеному вигляді  для  подальшого відведення їх у розбавленому ви-
гляді в канал “Бутинський” Бутинської осушної системи. 
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Слід відзначити, що результати аналізу сучасного стану природного середо-
вища в зоні проходження каналу «Бутинський» та прогнозних розрахунків його 
зміни в умовах транспортування шахтних вод в р. Рата, свідчать про екологічну 
прийнятність запропонованої  схеми водовідведення [2].

Незважаючи на це, з метою профілактики виникнення непередбачених 
небезпечних екологічних ситуацій необхідна організація контролю найбільш 
вразливих компонентів природного середовища при відведенні шахтних вод 
через канал «Бутинський» в р. Рата.

Система екологічного моніторингу в зоні потенційного впливу каналу 
«Бутинський» в умовах скиду шахтних вод повинна базуватись на контролі 
селективних компонентів природного середовища в межах ключових ділянок.

Об’єктами моніторингу в зоні проходження каналу «Бутинський» від витоку 
до впадіння в р. Рата є природні комплекси і їхні компоненти, що знаходяться 
в потенційній зоні впливу каналу, і потенційні негативні процеси, що можуть 
проходити в них.

Основний матеріал досліджень. Згідно з результатами проведених 
досліджень, рекомендується організація наступних моніторингових досліджень 
в рамках локального моніторингу, який на початку будівництва об’єктів шахти 
носить характер фонового моніторингу.

В рамках проведення фонового моніторингу була виконана порівняльна 
характеристика комплексних показників оцінки якості води р. Рата. на ділянці, 
де впадає канал «Бутинський». Ці дослідження є складовою частиною Програми 
моніторингу поверхневих вод.

Моніторинг якості води в р. Рата є необхідним для оцінки можливої зміни її 
екологічного стану в умовах скиду шахтних вод на період будівництва і експлу-
атації шахти «Любельська №1-2». Одним із комплексних критеріїв якості водо-
йми є розрахунок індексу забруднення вод (ІЗВ) [3]. Згідно з методикою він 
розраховується лише за певною кількістю показників. За результатами аналізів 
кожного з показників виводиться середньоарифметичне значення. Кількість 
аналізів для визначення середнього значення має бути не меншою за 4 (для 
рибогосподарської оцінки – 6). Розрахунок ІЗВ виконується за формулою:

ІЗВ = С/ ГДК/n,

де ГДК — гранично допустима концентрація (значення) показника; 
С — фактична концентрація (значення) показника; 
n — кількість показників.

Іншою, більш комплексною, є методика екологічної оцінки якості по-
верхневих вод суші, яка включає три групи спеціалізованих класифікацій, а 
саме: блок сольового складу, блок трофосапробіологічних показників та блок 
показників вмісту і біологічної дії специфічних речовин [4].

В таблиці 1 наведені розрахункові дані ІЗВ та екологічної оцінки (І
Е
) по 

середньорічних показниках хімічного стану річкових вод в р. Рата за період 
2011-2013рр. (за результатами досліджень в рамках фонового моніторингу).

Очевидно, що друга оцінка є більш комплексною, оскільки враховує шир-
ший спектр досліджень. Проте, немає суттєвої різниці між різними оцінками. 
Між тим, комплексна оцінка в даний час надає більш чітку уяву про відхилення 
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якості води в ту чи іншу сторону, та буде надавати її  і в умовах відведення 
шахтних вод, що дозволить оперативно реагувати на можливу небажану  зміну 
екологічного стану р.Рата.

Результати свідчать про відсутність  забруднення води в р. Рата, що не 
виключає дотримання всіх водоохоронних вимог та впровадження водоохо-
ронних заходів для збереження її якості в період будівництва шахти, в першу 
чергу – проведення моніторингових спостережень.

Дослідження, які також являються складовою частиною програми 
моніторингу поверхневих вод, дозволили виконати порівняльну характеристику 
комплексних показників оцінки якості води в р.Свиня.

Таблиця 1.  Комплексні оцінки якості води р. Рата на ділянці впадіння каналу 
«Бутинський»

№ 
за/п

Рік
Клас якості води 

за ІЗВ

Клас якості води за екологічною оцінкою

Клас якості води Категорія якості вод

1 Липень 2011 II, чиста дуже добра чиста

2 Жовтень 2011 II, чиста дуже добра чиста

3 Січень 2012 II, чиста дуже добра чиста

4 Березень 2012 II, чиста добра досить чиста

5 Липень 2012 II, чиста дуже добра чиста

6 Жовтень 2012 II, чиста дуже добра чиста

7 Січень 2013 II, чиста добра досить чиста

8 Травень 2013 II, чиста добра досить чиста

9 Серпень 2013 II, чиста добра досить чиста

Р.Свиня, яка впадає в р.Рата, являється приймачем стічних вод м.Жовква, та 
ряду неконтрольованих скидів в районах розміщення сільських населених пунк-
тів. Згідно з цим, моніторинг якості води в р.Свиня перед  впадінням в р. Рата є 
необхідним для оцінки її екологічного стану в цілому в умовах скиду шахтних вод 
на період будівництва, а можливо і експлуатації  шахти  «Любельська №1-2» та 
для диференціації  впливу різних  джерел забруднення на якість води в р Рата.

Як указувалось вище, одним із комплексних критеріїв якості водойми 
є розрахунок індексу забруднення вод (ІЗВ) [3]. Згідно з методикою він 
розраховується лише за певною кількістю показників. За результатами аналізів 
кожного з показників виводиться середньоарифметичне значення. Кількість 
аналізів для визначення середнього значення має бути не меншою за 4. Роз-
рахунок ІЗВ виконується за формулою:

ІЗВ = ДС/ ГДК/n,

де ГДК — гранично допустима концентрація (значення) показника; 
С — фактична концентрація (значення) показника;
 n — кількість показників.

За  методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод суші, яка 
включає три групи спеціалізованих класифікацій, а саме: блок сольового складу, 
блок трофосапробіологічних показників та блок показників вмісту і біологічної 
дії специфічних речовин [3].
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В таблиці 2 наведені розрахункові дані ІЗВ та екологічної оцінки  (І
Е
) по 

середньорічних показниках хімічного складу води в р. Свиня за результатами 
фонового моніторингу, який проводився УкНДІЕП  на протязі двох років [5].

Як свідчать результати розрахунків, проведених  за двома методиками, 
незважаючи на те, що друга оцінка є більш комплексною, оскільки враховує 
ширший спектр досліджень, немає суттєвої різниці між різними оцінками. 

Результати свідчать про певний рівень зміни (забруднення) в хімічному 
складі води в р. Свиня в період зимової межені, що можливо спричинено не-
передбаченим потраплянням у неї стічних вод в районі населених пунктів, що 
погіршує природну якість води.

Таблиця 2. Комплексні оцінки якості води р. Свиня перед впадіння в р. Рата

№ 
за/п

Рік
Клас якості води за 

ІЗВ

Клас якості води за екологічною оцінкою

Клас якості води Категорія якості вод

1 Липень 2011 II, чиста добра чиста

2 Жовтень 2011 II, чиста добра досить чиста

3 Січень 2012 IIІ, помірно забруднені задовільна помірно забруднені

4 Березень 2012 II, чиста добра досить чиста

5 Липень 2012 II, чиста добра досить чиста

6 Жовтень 2012 II, чиста дуже добра чиста

7 Січень 2013 II, чиста добра досить чиста

8 Травень 2013 II, чиста добра досить чиста

9 Серпень 2013 II, чиста добра досить чиста

Âèñíîâêè 

1. За умови дотримання всіх водоохоронних вимог клас якості води на цій 
ділянці ріки мав би бути «першим» - «дуже чистим» (за ІЗВ) або  «відмінним» 
за екологічною оцінкою. Це потребує впровадження водоохоронних заходів, 
в першу чергу тих, що базуються на новітніх технологіях і відповідають прин-
ципам екосанітарії.

2. У цілому, результати хіміко-аналітичних досліджень макрокомпонентного 
та мікрокомпонентного  складу поверхневих вод свідчать про їх незабрудненість 
і про переважаючу роль природних факторів у формуванні гідрохімічного 
режиму каналу «Бутинський», р. Рата й р. Свиня в період досліджень в складі 
фонового моніторингу.

3. Згідно з критеріями оцінки якості води за індексом забруднення (ІЗВ), вода 
в каналі «Бутинський» відноситься до ІІ класу (ІЗВ=>0,3-1,0) і характеризується, 
як «чиста». Для вод другого класу характерні певні зміни порівняно з природ-
ними, однак ці зміни не порушують екологічної рівноваги   

Результати оцінки екологічної якості поверхневих вод за період досліджень  
показують, що за екологічною оцінкою  (І

Е
) якість поверхневих вод в каналі 

«Бутинський» змінюється в межах 2 категорії («чисті»). 
Якість води в р.Рата на ділянці впадіння каналу «Бутинський» оцінюється  по 

класу якості води за ІЗВ як «чиста» і належить до ІІ категорії, а за екологічною 
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оцінкою – відноситься до класів «добра» та «дуже добра» і до категоій  «чиста» 
і «дуже чиста» в залежності від сезонів року.

4. Особливості й відмінності режиму каналу «Бутинський» і річок Рата й 
Свиня в період межені та весняної повені будуть враховані при обґрунтуванні 
умов і сезонного регулювання режиму відведення шахтних вод у р.Рата в період 
проходки стволів шахти «Любельська» №1-2.

5. Результати    досліджень,    проведених  у  рамках  фонового  моніторингу,  
як і результати досліджень, проведених на попередніх етапах, ввійшли до 
складу інформаційної бази фонового моніторингу, необхідної для виявлення 
закономірностей зміни природнього (фонового) стану компонентів природного 
середовища і його можливої зміни після початку будівництва  й експлуатації 
шахти «Любельська» № 1-2. 

6. Крім того, у складі моніторингової інформації получені результати по-
служать основою для вивчення,  оцінки й оперативного реагування на можливі 
зміни стану поверхневих вод в каналі «Бутинський» та р. Рата при відведенні 
шахтних вод та в умовах формування породного відвалу у період будівництва 
стволів шахти, що гарантує  екологічно безпечне використання каналу, як во-
доприймача шахтних вод.
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Проблеми поводження з відходами завжди знаходилося під пильною увагою 
як з боку держави взагалі, так і місцевих органів влади. 

З метою ефективного вирішення  питань,  пов'язаних з ліквідацією чи 
обмеженням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище 
та здоров'я людини, в нашій державі були прийняти програми, які мають 
статус Закону України, а саме: «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. № 2818-
УІ; «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» від 
14.09.2000 р. № 1947-ІІІ [1].

Стрімке та неконтрольоване накопичення промислових та побутових 
відходів, яке становить загрозу довкіллю, національним інтересам і національній 
безпеці держави в екологічній сфері, сприяло прийняттю Радою національної 
безпеки і оборони України рішення від 25 квітня 2013 року «Про комплекс 
заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного 
регулювання у сфері поводження з відходами в Україні». Рішення введено в дію 
Указом Президента від 18.10.2013 р. № 572/2013 [2].

З метою покрашення ситуації, яка склалася в нашій державі у сфері 
поводженням з твердими побутовими відходами, Кабінетом Міністрів України 
прийнято Постанову від 04 березня 2004 р. № 265 «Про затвердження Програми 
поводження з твердими побутовими відходами» [3]. Не зважаючи на те, що 
заходи цієї Програми були розраховані на впровадження протягом 2005-2011 
років, вони залишаються актуальними й на сьогодні:

• організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;
• забезпечення застосування  сучасних високоефективних сміттєвозів;
• створення системи двохетапного перевезення побутових відходів (з 

будівництвом сміттєперевантажувальних станцій);
• застосування компостування органічної частини побутових відходів, 

піролізу, спалювання та інших способів утилізації або видалення 
компонентів у місцях утворення відходів;

• забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведених з 
експлуатації полігонів побутових відходів;

• створення сучасних полігонів побутових відходів із знешкодженням 
фільтрату та утилізацією біогазу.

Кабінетом Міністрів України була також розроблена Концепція За галь-
но державної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки, яка 
затверджена Розпорядженням від 03.01.2013 р. № 22-р. В Концепції було 
проаналізовано причини виникнення проблеми жахливого стану поводження з 
відходами в Україні, визначені оптимальні варіанти її розв’язання, запропоновані 
шляхи і способи вирішення [4]. 
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До основних проблем поводження з відходами, які характерні для всіх 
регіонів нашої країни, у тому числі і для міста Харкова та області, можна віднести:

1. Недосконалість законодавства та системи державного регулювання у 
сфері поводження з відходами.

2. Відсутність достовірної та повної інформації про стан навколишнього при-
родного середовища в місцях та на об’єктах поводження з відходами.

3. Недосконалість механізму збирання, перевезення, зберігання, обро-
блення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів, що 
призводить до збільшення обсягів їх накопичення.

4. Відсутність дієвої системи обліку, подання звітності, регулювання та 
контролю за операціями поводження з відходами.

5. Відсутність ефективних сучасних екологічно безпечних технологій зне-
шкодження та утилізації відходів.

6. Низькі темпи впровадження маловідходних технологій.
7. Наявність великої кількості неконтрольованих звалищ відходів, більшість 

з яких переповнені та/або не відповідають вимогам екологічної безпеки.
При цьому треба відмітити, що в Харківській області та в місті Харкові 

проблеми поводження з відходами входять до пріоритетних напрямків 
діяльності органів державного самоврядування та місцевих органів влади.

Динаміка утворення відходів за останні роки показує стабільне зниження. 
Так протягом 2012  року  в цілому по області утворилося 2 млн. 417 тис. тонн 
відходів, а у 2014 році – 2 млн. 175 тис. тонн, тобто зниження становить 10%.

Із загальної кількості відходів, що утворилися, видалено у спеціально 
відведених місцях чи об’єктах майже 55 %  (більше 1 млн. тонн). Ці дані 
підтверджують стрімке накопичення великої кількості відходів. На початок 
2015 року у сховищах організованого складування на території підприємств 
знаходилось понад 43 млн. тонн відходів.

Основними утворювачами відходів у м. Харкові є: ПАТ «Харківський 
тракторний завод ім. С. Орджонікідзе»; ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ 
ЗАВОД»; ПАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ».

На промислових підприємствах Харкова вирішені питання роздільного 
збирання промислових відходів. Небезпечні відходи збираються окремо по 
видах та передаються суб’єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензію 
Міністерства екології та природних ресурсів на поводження з небезпечними 
відходами. Збиранням, перевезенням та зберіганням займаються 11 суб’єктів 
господарювання. Та лише один з них має ліцензію на видалення та захоронення 
небезпечних відходів. Це – ТОВ «ЄДИНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ». Ліцензію на 
утилізацію отримали 3 суб’єкта: ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО», ТОВ НАУКОВО-ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВІНТЕХ», ТОВ «ЮПІТЕР ЕКО»

Також вирішено питання щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як 
вторинної сировини, а саме полімерних відходів, макулатури, відпрацьованих 
шин, відходів скла тощо. Всього 92 суб’єкти господарювання займаються цією 
діяльністю на території міста та області.

В Харкові розроблені Схема санітарної очистки міста та Програма роз-
витку системи поводження з твердими побутовими відходами в місті. Вони 
затверджені 25.02.2015 року рішенням 39 сесії Харківської міської ради 6 
скликання. 
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З 2004 року в Харкові у деяких районах міста впроваджено роздільне зби-
рання пластикових відходів, які утворюються у складі твердих побутових відходів 
(ТПВ). Щорічно збирається майже 17 тис. тонн таких відходів, що становить 
0,77 відсотків загального обсягу утворення ТПВ. Лише 5,5 відсотків населення 
міста охоплено роздільним збиранням ТПВ.

В майже 1,5 мільйонному місті щорічно утворюється понад 2 млн. куб.м ТПВ. 
Основним полігоном, який приймає 58% сміття міста являється Дергачівський 
полігон ТПВ. Полігон почав приймати відходи ще у 1975 році та функціонував як 
місцеве звалище. На сьогодні експлуатується вже друга черга, яка розрахована 
на захоронення відходів до 2018 року. Величезний котлован, де розташовуються 
відходи, вже займає площу 3,5 га. Але він потребує подальшого розширення.

На нашу думку, для вирішення питання поводження з відходами необхідно 
застосовувати комплексний підхід з урахуванням досвіду Європейського Союзу.

Європейське законодавство ставить у пріоритет переробку та утилізацію 
відходів. При цьому необхідно розвивати мережу підприємств з утилізації 
відходів. Особливу увагу слід приділяти біо-відходам у складі твердих побуто-
вих відходів, тобто відходам які мають здатність біологічно розкладатися. Такі 
відходи необхідно піддавати роздільному збиранню з метою компостування та 
отримання перегною, який можна у подальшому утилізувати.

Комплексний підхід вирішення проблеми поводження з ТПВ у місті Харкові, 
який запроваджує харківська мерія, передбачає:

1. Впровадження роздільного збору відходів на три контейнери:
• перший – для збору скла та склобою з метою реалізації підприємствам-

переробникам;
• другий – для збору макулатури, ПЕТ-плящок, виробів із пластмаси, 

поліетиленової плівки, комбінованого пакування, чорних та кольо-
рових металів для транспортування на сортувальний комплекс для 
відсортування та подальшою передачею підприємствам - пере-
робникам;

• третій – для збирання залишків відходів для вивозу на захоронення 
на полігон ТПВ.

2. Поступову заміну старих моделей сміттєвозів на сучасні моделі. Мерією 
вже придбано 27 сміттєвозів.

3. Заміну існуючих контейнерів для збирання ТПВ на євроконтейнери.
4. Будівництво комплексу перероблення твердих побутових відходів з си-

стемою збору, утилізації полігонного газу та виробництвом електро-
енергії. Будівництво буде відбуватися протягом 3-х років на полігоні 
ТПВ у м. Дергачі. Фінансування здійснюється за рахунок інвестицій. 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Фонд чистих технологій 
кредитував Харківську мерію на суму 44 млн. доларів. 

Âèñíîâêè 

У найближчому часі необхідно вирішити наступні питання:
1. Створити систему збирання відходів електричного та електронно-

го обладнання, включаючи небезпечні відходи у складі ТПВ, а саме: 
відпрацьовані люмінесцентні лампи, батарейки, акумулятори тощо;
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2. Створити виробничі потужності з утилізації відпрацьованих шин та 
відходів гумотехнічних виробів;

3. Впровадити технології з переробки захоронених відходів першої черги 
Дергачівського полігону ТПВ.

4. Здійснити проектування та будівництво заводів по виробництву RDF 
палива із твердих побутових відходів.

5. Розробити систему екологічно безпечного поводження з біо-відходами.

Ë³òåðàòóðà:
1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: 

Закон від 21.12.2010 № 2818-VI [Електронний ресурс] / Веб сайт Верховної ради України. – 2016. 
– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

2. Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного 
регулювання у сфері поводження з відходами в Україні: Рішення від 25.04.2013 [Електронний 
ресурс] / Веб сайт Верховної ради України. – 2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/n0005525-13.

3. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами: Постанова від 04 
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доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF.
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ÎÖÅÍÊA ÐÎËÈ ÎÇÅÐÀ ×ÀÉÊÈ Â ÄÎÎ×ÈÑÒÊÅ ÑÒÎÊÀ C ÏÐÎÌÏËÎÙÀÄÊÈ 
ÇÌÈÅÂÑÊÎÉ ÒÝÑ

Большинство водных объектов, входящих в состав водохозяйственных ком-
плексов ТЭС, подвергаются значительной антропогенной нагрузке. В течение 
многих лет проводилось значительное количество научных исследований по-
священных экологическим проблемам водоемов-охладителей. Опубликовано 
много фундаментальных трудов такими учеными, как Ф.Д. Мордухай-Болтов-
ской, М.Л. Пидгайко, В.Д. Романенко, А.Г. Васенко, С.А. Афанасьев, А.А. Про-
тасов, Н.И. Ромась, О.А. Сергеева и другие [1-3]. Несмотря на значительный 
объем работ по оценке воздействия загрязнения на поверхностные воды, 
входящие в состав водохозяйственных комплексов ТЭС, в частности водоемов 
охладителей, исследования экологического состояния водных объектов, рас-
полагающихся в зоне влияния электростанций, проводились эпизодически. 

Начиная с 90-х. сотрудниками УКРНИИЭП проводились отдельные иссле-
довательские гидроэкологические работы на озерах Лиманского группы, рас-
положенных в зоне влияния Змиевской ТЭС. Начиная с конца 2004 года были 
выполнены регулярные посезонно гидробиологические исследования водных 
объектов Лиманской группы, в том числе озера Чайки. Отдельные результаты 
изложены в работах А.Г. Васенко, В.А. Ермоленко; А.В. Колесника [4-6]. 

Озеро Чайки расположено на окраине п. Лиман Змиевского района. Берега 
озера топкие, заросшие воздушно-водной растительностью. Со стороны п. 
Лиман к озеру близко подходят жилые и хозяйственные постройки огороды. 
С восточной стороны в озеро впадает обводной канал золоотвала, в который 
поступают дренажные и переливные воды золоотвала, промливневые и био-
логически очищенные воды Змиевской ТЭС и п. Комсомольский. С севера в 
озеро поступает вода из расположенного выше оз. Камышеватое. Посредством 
канала озеро Чайки соединено с водоприемным ковшом насосной станции, 
перекачивающей воду в оз. Лычовое и дальше в р. Сев. Донец [7]. 

Формирование качества воды озера Чайки происходит под влиянием мно-
гих факторов природного и антропогенного происхождения. Так как оз. Чайки 
играет важную роль при поступлении природных и техногенных вод, их до-
очистки на естественном озерном биоплато, а так же в защите р. Сев. Донец 
от загрязнения возможными аварийными сбросами электростанции, оценка 
роли озера Чайки в доочистке техногенного стока является актуальной задачей.

Целью настоящей работы является определение роли оз. Чайки в форми-
ровании качества воды объединенного стока Змиевской ТЭС, определение 
самоочищающей способности экосистемы данного водоема и обоснование 
необходимости проведения дальнейшего мониторинга представленного 
района исследований. 

В представленной работе приведены результаты натурных исследований, 
выполненных при установлении процессов формирования объединенного 
стока оз. Чайки.
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Очистка техногенного стока происходит преимущественно в результате 
внутриводоемных процессов [8]. Снижение концентраций загрязняющих ве-
ществ происходит в результате двух процессов: разбавления поступающих 
стоков и процессов самоочищения.

Разбавление техногенного стока водой оз. Чайки и естественным стоком 
(из оз. Камышеватое) практически не происходит, так как отсутствуют условия 
для их равномерного распределения по всей акватории озера. 

Самоочищение загрязненных вод, которое происходит в результате кру-
говорота органических веществ, осуществляемого через трофические цепи 
бактериального, растительного и животного населения вод, имеет основное 
значение для самоочищения.

Высшая водная растительность. Высшая водная растительность (ВВР) 
озера в видовом отношении представлена очень слабо. Преобладает рдест 
гребенчатый, занимающий практически все ложе. Отсутствие в растительных 
группировках видов, выпадающих из травостоя при значительном эвтрофиро-
вании (рдест блестящий, уруть) и интенсивное развитие названных растений 
свидетельствует о загрязнении этого водоема. 

Все погруженные ВВР в оз. Чайки обрастают нитчатыми водорослями. Осо-
бенно много нитчатых водорослей было обнаружено по ходу движения тран-
зитной струи от обводного канала золоотвала к подводящему каналу насосной 
станции «Чайки». Интенсивно развивались неприкрепленные к ВВР (свободно 
плавающие в толще воды) нитчатые водоросли. При ясной солнечной погоде 
неприкрепленные нитчатые водоросли интенсивно вегетируют и выделяют 
кислород, за счет чего всплывают и находятся на самой поверхности воды. 
Количество всплывших нитчатых водорослей распределялось по акватории 
озера неравномерно. И если на основной акватории их было немного – от-
дельные пятна, то по ходу транзитной струи от обводного канала золоотвала до 
подводящего канала насосной станции «Чайки» эти водоросли образовывали 
сплошной «ковер», толщиной 12-15 см. Всего всплывшие нитчатые водоросли 
занимали на момент обследования около 1/3 зеркала воды озера. 

Фитопланктон. В озере Чайки, как и в очистных сооружениях, наиболее 
важными компонентами являются – бактерии и водоросли. Процессы бактери-
ального биосинтеза наряду с фотосинтезом водорослей являются основными 
биологическими процессами, обеспечивающими доочистку бытовых и различ-
ных промышленных сточных вод. Выделяя кислород в процессе фотосинтеза, 
водоросли обеспечивают бактериальное окисление различных органических 
загрязняющих веществ. В то же время они могут и непосредственно участво-
вать в утилизации некоторых органических и минеральных веществ, доводя 
их до норм, позволяющих производить безопасный сброс воды в открытые 
водоемы [9].

Основу фитопланктона в озере Чайка составляют диатомовые и протокок-
ковые водоросли. Их биомассы зависят от сезона и составляют в теплое время 
2-18 мг/л. Анализ видов-индикаторов фитопланктона показал, что по уровню 
органического загрязнения озеро относится к α-β-мезосапробной зоне.

Зоопланктон. Зоопланктон участвует в процессах самоочищения, пре-
жде всего посредством питания. Он может оказывать заметное влияние на 
численность фитопланктона, а через нее и на кислородный режим водоема. 
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Участие зоопланктона в самоочищении водоемов может осуществляться 
также посредством минерализации или деструкции органического вещества 
[10]. Зоопланктон представлен в основном зарослевыми формами. Видовой 
состав зоопланктона на 2/3 (14 из 21) состоит из коловраток, рачковый ком-
плекс включает 4 вида ветвистоусых и 3 веслоногих рачков. Общая биомасса 
зоопланктона незначительна – 0,01-0,18 мг/л с преобладанием ветвистоусых. 
Анализ видов зоопланктона, являющихся индикаторами сапробности, показал 
неравномерность их распределения по акватории, что свидетельствует о не-
однородности химического состава воды водоема ввиду слабого перемешива-
ния и разбавления поступающих стоков. Уровень сапробности по этим видам 
изменялся от очень чистых до очень грязных.

Донные отложения. В водоемах донные отложения активно участвуют в 
процессах формирования качества водной среды. Обследования показали, 
что в настоящее время в чаше озера Чайки скопилось значительное количе-
ство отложений. Донные отложения содержат много органических веществ 
и характеризуются интенсивными деструкционными процессами. Особенно 
интенсивно эти процессы идут в месте впадения в оз. Чайка обводного кана-
ла, принимающего фильтрационные воды золоотвала, воду после очистных 
сооружений п. Комсомольский и промливневые стоки ТЭС.  Верхний 0,8 - 1,0 
метровый слой донных отложений имеет рыхлую консистенцию, что позволяет 
им активно взаимодействовать с водной толщей. 

Интенсивные деструкционные процессы в донных отложениях оз. Чайки и 
регулярно возникающие в них анаэробные условия препятствуют распростра-
нению прибрежных водных растений.

Влияние оз. Чайки на качество объединенного стока. Проведенные 
работы показали, что вода, поступающая в оз. Чайка из обводного канала зо-
лоотвала (техногенный сток Змиевской ТЭС) находится в нем незначительное 
время. Выходя из канала, поток воды поступает в подводящий канал насосной 
станции. При этом поступающая вода видна по ее мутности и обильному раз-
витию плавающих нитчатых водорослей. Кроме того, в месте впадения канала в 
озеро из-за резкого снижения скорости воды скапливаются осаждаемые взвеси, 
образующие мощный конус выноса, который уменьшает слой воды до 5-15 см. 

Трансформация значений отдельных показателей качества воды за счет 
внутриводоемных процессов в оз. Чайки определялась по изменению этих 
значений после прохождения озера с учетом объемов естественных и техно-
генных стоков приведена в таблице 1. 

Анализ таблицы показывает, что в настоящее время качество воды после 
прохождения оз. Чайки практически не улучшается, а по некоторым показате-
лям в отдельные периоды становится даже хуже. Это связано со следующими 
обстоятельствами:

Техногенный сток, поступающий по обводному каналу золоотвала, имеет 
слишком малое время пребывания в оз. Чайки для полного перемешивания 
с естественным стоком и биологического самоочищения. Поступающая по 
обводному каналу золоотвала вода в оз. Чайки идет по наименьшему расстоя-
нию от левого берега канала до начала подводящего канала насосной станции 
вдоль восточного берега озера. Об этом свидетельствует, слабое течение и 
регулярно возникающий сплошной ковер плавающих нитчатых водорослей. 
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Таблица 1. Изменение качества воды техногенного стока Змиевской ТЭС 
после прохождения оз. Чайки, мг/дм3

Показа-
тели

Месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

С
ух

о
й

 о
ст

а
-

то
к

-81 -28 +120 +10 -99 +52 -87 +16 +69 -22 +19 -25

Х
л

о
-

р
и

д
ы

-5,3 +4,4 -1,8 -7,4 -19,5 +3,7 -12,1 -23,0 -11,6 -3,0 -4,0 -3,6

С
ул

ь-
ф

а
ты +23,8 -8,0 -1,0 +1,1 -89,0 -47,0 -37,0 -93,0 -15,1 -17,3 -6,0 -110,5

Н
и

т-
р

а
ты +0,14 0 0 +0,06 +0,49 +0,30 +0,54 -0,36 +0,63 -3,52 +0,59 +1,10

Н
и

т-
р

и
ты 0 +0,12 +0,10 +0,03 -0,01 -0,02 +0,11 +0,01 -0,19 -0,06 -0,38 -0,02

А
м

м
о

-
н

и
й

0 0 +0,02 -0,02 -0,01 0 -0,81 -0,04 -0,16 0 +0,04 +0,05

Ф
о

с-
ф

а
ты -0,16 +0,16 -0,30 +0,05 -0,02 0 0 +0,32 +0,79 +0,27 -0,49 -0,28

БПК
5, 

мгО
 2 

/л
+5,32 -0,12 -0,96 -1,15 -0,03 -0,27 +0,64 +3,98 +0,20 +1,49 +1,14 -0,03

ХПК
пер, 

мгО
 2 

/л
-0,02 -0,13 +0,28 -0,10 -0,05 -0,80 -2,84 -1,42 -1,90 +0,05 +0,17 -

ХПКбих, 
мгО 2 /л

0 -3,96 -7,90 -1,50 -1,80 0 -51,2 -7,4 0 -3,50 - -

В
зв

е
-

ш
е

н
н

ы
е

 
ве

щ
е

-
ст

ва +4,2 0 -5,2 +1,40 -1,50 -12,6 +2,80 -47,8 -4,00 3,80 +0,90 -8,00

Н
е

ф
те

-
п

р
о

д
у-

кт
ы

+0,22 -0,01 +0,02 -0,01 0 0 -0,03 -0,05 -0,02 -0,01 0 -0,01

Ж
е

-
л

е
зо

 
о

б
щ

.

-0,07 0 +0,02 +0,02 -0,01 +0,02 +0,05 +0,01 -0,02 -0,01 -0,01 +0,03

« + » - ухудшение
« - » - улучшение

Техногенный сток, поступающий по обводному каналу золоотвала, имеет 
слишком малое время пребывания в оз. Чайки для полного перемешивания 
с естественным стоком и биологического самоочищения. Поступающая по 
обводному каналу золоотвала вода в оз. Чайки идет по наименьшему расстоя-
нию от левого берега канала до начала подводящего канала насосной станции 
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вдоль восточного берега озера. Об этом свидетельствует, слабое течение и 
регулярно возникающий сплошной ковер плавающих нитчатых водорослей.

Большие удельные биомассы ВВР (в среднем 14,8 кг/м2) приводят к об-
разованию в озере значительных скоплений растительного материала. В 
дальнейшем эти растения отмирают. При этом было установлено, что до 30-
40% годовой продукции ВВР при разложении поступают в воду в виде раство-
ренного органического вещества [11], которое в дальнейшем подвергается 
биологической деструкции. Кроме того до 30-40% фитомассы ВВР (в основном 
трудноразлагаемые вещества – лигнин и клетчатка) поступают в донные от-
ложения без заметной деструкции в воде.

В результате исследований выявлено, что в оз. Чайки наряду с самоочище-
нием происходят процессы вторичного загрязнения при разложении растений 
и из донных отложений. Исследование донных отложений свидетельствует о 
том, что в процессах обмена веществами между отложениями и водой уча-
ствует не только верхний 5-10 см (как в обычных водоемах), а и более глубокие 
слои. Кроме того, если в обычных водоемах отмирание погруженных ВВР и 
нитчатки наблюдается обычно в конце вегетационного сезона, то здесь эти 
процессы могут идти в любое время – при образовании плотного ковра пла-
вающей нитчатки и затенении ВВР. 

Âûâîäû

Проведенный анализ показал, что оз. Чайки играет важную роль в форми-
ровании качества воды объединенного стока Змиевской ТЭС. В работе было 
проанализировано воздействие основных элементов биоценоза оз. Чайки на 
формирование качества воды и определена самоочищающая способность 
экосистемы данного водоема. 

В настоящее время разбавление техногенного стока водоема оз. Чайки 
естественным стоком не является достаточно эффективным. Для улучшения 
разбавления поступающих стоков необходимо создать условия для их равно-
мерного распределения по всей акватории озера, а так же увеличить время 
прохождения потока сточных вод через акваторию озера.

При прохождении через заросли растений качество воды улучшается за 
счет осаждения взвешенных веществ на их вегетативных органах и процессов 
метаболизма. Водные растения так же являются субстратом для многих групп 
микроорганизмов и грибов, имеющих большое значение в формировании 
качества воды. Биологическое самоочищение в оз. Чайки наблюдается в за-
рослях отмерших водных растений даже в зимний период. Тростник южный 
и рогоз широколистный способны поглощать из воды и почвы значительные 
количества питательных, балластных и токсических веществ и изменять, таким 
образом, состав воды в водоеме. 

Так же в оз. Чайки активно участвуют в процессах формирования качества 
воды донные отложения. В отложениях накапливаются (и выводятся из воды) 
отмершие компоненты биотической составляющей экосистемы и некоторые 
вещества, адсорбирующиеся на взвешенных частицах. Однако необходимо 
отметить, что донные отложения могут выступать так же в роли источника 
вторичного загрязнения.
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Таким образом, анализ результатов натурных исследований естественных 
и техногенных стоков, поступающих и преобразующихся в оз. Чайки свиде-
тельствуют о важности мониторинговых исследований и необходимости их 
продолжения.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÈÊÐÎÝËÅÌÅÍÒÍÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ È 
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÀÄÈÎÍÓÊËÈÄÎÂ ËÅÒÓ×ÅÉ ÇÎËÛ ÇÌÈÅÂÑÊÎÉ ÒÝÑ ÓÊÐÀÈÍÛ

Сжигание каменного угля на тепловых электростанциях Украины, является 
одним из основных источников поступления в окружающую природную среду 
техногенной пыли. При сжигании 1 т каменного угля в среднем образуется 
около 90-100 кг летучей золы, т.е. при степени очистки выбросов 70-80% в 
атмосферу попадает 20-30 кг твердых частиц, при эффективности очистки 
97-99% − 1-3 кг на каждую тонну используемого угля [1]. Частицы (размером 
5-100 мкм), содержащихся в золе в количестве до 80-85 %, уносятся из топок 
котлоагрегатов с дымовыми газами, и после очистки формируют дисперсный 
состав летучей золы, который во многом зависит от гранулометрических ха-
рактеристик сжигаемого угля, а также от степени очистки.

Изучение гранулометрического и химического составов летучей золы на 
тепловых электростанциях Украины при сжигании каменного угля, позволит 
более точно оценить техногенную нагрузку на окружающую среду и экологи-
ческий риск для населения.

Исследованию химического состава летучей золы, поступающей в атмос-
феру с газообразными веществами, при сжигании каменного угля на ТЭС 
Украины посвящено ряд работ [1, 2]. В тоже время, отсутствуют сведения о 
распределении в летучей золе микроэлементов (тяжелых металлов, радиону-
клидов). Сведения о содержании некоторых микроэлементов в составе летучей 
золы приведено только для Бурштынской ТЭС [3].

Значительно большее внимание уделено дисперсионному составу летучей 
золы при сжигании углей определенных марок из различных месторождений 
(табл. 1)  [1].

Таблица 1. Дисперсный состав золы уноса каменных и бурых углей, % 

Месторождение, 
бассейн (марка 

топлива)

Размер, мкм

0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60-80
80-
100

>100

Донецкий (АШ) 8 9 14 11 11 20 17 5 5
Кузнецкий (Т) 12 19 31 9 6 10 5 3 5
Подмосковный (Б) 5 15 23 16,5 9 8 16 4 9
Канско-Ачинский (Б) 4 8 22 19 10 19 8 3 7

Из табл. 1 видно, что дисперсный состав летучей золы при сжигании ка-
менных и бурых углей отличается. Летучая зола при сжигании каменных углей 
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содержит больше частиц размером до 5 мкм по сравнению с летучей золой 
от бурых углей. Более детальное исследование летучей золы по дисперсному 
составу донецких углей до 10 мкм приведено в табл. 2.

Таблица 2. Дисперсный состав золы уноса, % [2]

Дисперсность, мкм <0,2 <0,6 <1,0 <2,0 <4,0 <6,0 <10,0

% частиц золы  уноса до-
нецкого угля

4,48 24,28 55,82 83,26 92,84 97,51 100

Из табл. 2 следует, что в диапазоне до 10 мкм значительная часть летучей 
золы имеет размеры до 4 мкм.

Химический макроэлементный состав летучей золы при сжигании донецкого 
угля приведен в табл. 3 [1, 2]. 

Таблица 3. Химический макрокомпонентный состав золы уноса донецкого угля, 
сжигаемого на ТЭС Украины, %

ТЭС/вид золы SiO
2

Fe
2
O

3
Al

2
O

3
CaO MgO SO2-

4
Na

2
O+K

2
O

Донецкий уголь 59,6 9,1 23,6 3,2 1,4 0,6

Добротворская 52,0 14,4 26,0 2,7 1,4 3,5

Зуевская 52,3 9,6 26,5 3,4 2,4 1,0

Приднепровская 45,3 27,7 20,8 2,5 1,1 2,6

Из данных макрокомпонентного состава золы уноса для ТЭС, которые ис-
пользуют различные угли, следует, что химический состав золы уноса прак-
тически не зависит от типа углей.

Наряду с макрокомпонентами существенное значение имеет и микроэле-
ментный состав летучей золы, в том числе и содержание в ней естественных 
радионуклидов.

В работе для исследования γ-радиоактивности образца летучей золы 
Змиевской ТЭС проведены измерения спектра γ-излучения радионуклидов и 
определены их активности.

Исследуемый образец летучей золы был выдержан 3 недели в сосуде 
«дента» объёмом 100 мл для установления динамического равновесия радио-
нуклидов в уран-радиевом и ториевом рядах распада нуклидов. Для измерений 
использовался Ge(Li) детектор ДГДК объемом 160 см3. Количественная об-
работка спектра осуществлялась с помощь программы Gamma, разработки 
ННЦ «ХФТИ НАНУ». Длительность измерения спектров γ-излучения от образца 
летучей золы и лабораторного фона составила 24 часа.

Спектр γ-излучения образца с вычтенным фоном приведен на рис. 1.
В табл. 4 приведены удельные активности радионуклидов летучей золы, 

полученных в эксперименте и данными, взятыми из литературных источников.
Необходимо отметить, что полученные экспериментальные данные о со-

держании радионуклидов в летучей золе Змиевской ТЭС хорошо согласуются 
со средними значениями удельной активности радионуклидов в летучей золе 
при сжигании донецких углей.
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Таблица 4. Удельные активности радионуклидов в выбрасываемой в атмосферу 
летучей золе при сжигании угля, Бк/кг

Летучая зола

Радионуклиды
Ряд 238U Ряд 232Th

40K
238U 234U 230Th 226Ra 210Pb 210Po 232Th 228Ra 228Th

Экспериментальные 
данные

164 119 726

Антрацитовый штыб [4] 89 89 69 103 344 344 34 34 34 637

Антрацит рядовой [4] 206 206 158 238 793 793 362 362 362 1929

Донецкий уголь [2] 114,7 148 37 825,1 

Донецкий уголь [5] 155 514

Донецкий уголь [6] 103 34,4 638

Среднее значение 147,5 147,5 113,5 146,3 449,8 568,5 117,3 198,0 198,0 951,0

Рис.1. Спектр g-излучения образца с вычтенным фоном
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Экспериментальные данные по микроэлементному составу в диапазоне 
от Li до U исследуемых образцов угля, подовой золы и золы уноса до и после 
очистки для Змиевской ТЭС приведены в табл. 5. 

Измерения элементного состава выполнены на ускорителе протонов «Сокол» 
ННЦ «ХФТИ НАНУ» [7, 8]. Образцы помещались в откачиваемую камеру, осна-
щенную системами диафрагмирования пучка и автоматического передвижения 
мишеней. Пучок протонов был ориентирован по нормали к плоскости поверх-
ности мишени. Проекция пучка на мишени представляла собой окружность с 
диаметром 6 мм. Энергия протонов при измерениях составляла 1600 кэВ, а ток 
пучка на мишени – достигал 15-20 нА. Такой выбор параметров пучка позволил 
обеспечить максимальную чувствительность для определения большинства 
элементов, обнаруженных в исследуемом веществе и высокую экспрессность 
анализа.

Элементный состав определялся с использованием двух ядерно-физи-
ческих методов – мгновенное g-излучение для ядерных реакций (МИЯР) и 
характеристическое рентгеновское излучение возбуждаемое протонами (ХРИ). 
Первый метод использован для определения элементов от Li до Al. 

Для регистрации g-излучения аналитических линий использовался Ge(Li) 
детектор с разрешением 2.5 кэВ по линии 1332 кэВ, расположенный вне камеры 
под углом 0° к направлению пучка. Для регистрации ХРИ использовались симме-
трично установленные под углами 135° к направлению пучка Si и Ge детекторы. 

Спектры ХРИ обрабатывались программой WinQXas (МАГАТЭ). Для обра-
ботки спектров g-излучения использована программа Gamma, разработанная в 
ННЦ «ХФТИ НАНУ». Содержание элементов определялось методом внешнего 
стандарта. Поправки на отличие в матричном составе стандартных образцов 
сравнения и исследуемого вещества были вычислены с использованием про-
грамм SRIM 2010 и Gupwin. Для определения содержания Na и Al использовали 
g-излучение с различными энергиями из разных типов реакций. 

Полученные экспериментальные данные исследуемых образцов угля и 
золы Змиевской ТЭС на содержание микроэлементного состава тяжелых 
металлов приведены в табл. 5. Необходимо отметить, что при сжигании угля 
происходит обогащение элементного состава золы уноса и летучей золы по-
сле стадий очистки.

Таким образом, исследуемые образцы летучей золы Змиевской ТЭС Укра-
ины содержат как макрокомпоненты, так и микроэлементы канцерогенными 
веществ. в том числе и естественных радионуклидов и продуктов их распада, 
а также веществ, обладающих токсическим действием, влияние которых не-
обходимо учитывать при оценке воздействия ТЭС на качество атмосферного 
воздуха и здоровье населения.

Полученные экспериментальные результаты элементного состава угля и 
летучей золы на разных этапах сжигания каменного угля на Змиевской ТЭС 
Украины, свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших ис-
следований, связанных с экологической безопасностью процесса сжигания 
каменного угля. Целесообразно проводить мониторинг состава летучей золы, 
удаляемой в атмосферу после всех стадий очистки, в виду ее способности 
распространяться на значительные расстояния и воздействовать на здоровье 
население.
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Таблица 5. Содержание микроэлементного состава тяжелых металлов 
в исследуемых образцах, %

Элемент Уголь
Подовая 

зола

Зола после 
электро-
фильтра

Зола после 
скруббера

Зола-унос

Li 0,124 0,106 0,124 0,080 0,136
C 48,83 0,840 12,690 37,310
O 17,27 36,330 29,840 18,430 33,430
F 0,123 0,005 0,074 0,040 0,139

Na 0,395 0,618 0,719 0,523 0,792
Mg 0,134 0,717 0,627 0,447 0,732
Al 12,52 24,800 21,980 14,340 24,210
Si 9,56 18,640 18,000 14,300 19,260
P 0,376 0,541 0,667 0,469 0,793
S 2,798 0,227 1,056 0,888 1,542
K 2,888 3,881 4,081 3,539 5,466

Ca 0,14 5,292 2,820 3,261 5,190
Ti 0,279 0,623 0,769 0,516 0,779
Cr 0,033 0,072 0,065 0,045 0,079
Mn 0,033 0,191 0,098 0,119 0,203
Fe 3,846 6,228 5,653 5,272 6,435
Ni 0,051 0,213 0,082 0,034 0,150
Cu 0,034 0,069 0,054 0,031 0,054
Zn 0,522 0,525 0,505 0,247 0,473
As >0,005 >0,005 0,005 0,005 >0,005
Rb >0,005 0,006 0,005 0,006 0,006
Sr 0,046 0,043 0,076 0,060 0,096
Zr >0,005 0,018 0,005 0,041 0,028
Pb >0,005 0,014 0,005 0,005 0,011

Полученные экспериментальные результаты элементного состава угля и 
летучей золы на разных этапах сжигания каменного угля на Змиевской ТЭС 
Украины, свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших ис-
следований, связанных с экологической безопасностью процесса сжигания 
каменного угля. Целесообразно проводить мониторинг состава летучей золы, 
удаляемой в атмосферу после всех стадий очистки, в виду ее способности 
распространяться на значительные расстояния и воздействовать на здоровье 
население.
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Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков, 
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ÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÍÎÅ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ ÈÇÎÒÎÏÀÌÈ 
Pu È 241Am Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÀÂÀÐÈÈ ÍÀ ×ÀÝÑ 

Авария на Чернобыльской АЭС изменила радиационную обстановку на 
значительных территориях многих европейских стран. Зоны с повышенными 
уровнями радиоактивного загрязнения были сформированы в первые десять 
дней. Наличие радиоактивных зон на расстояниях свыше 50 км от Чернобыль-
ской АЭС характеризуется рядом факторов: выбросом радиоактивных масс 
в атмосферу на высоту до 2000 м и более; выпадением дождей над загряз-
ненными территориями; наличием сложных ландшафтов, которые вызывали 
изменение направления и высоты движения воздушных масс. Высота вылета 
радиоактивных веществ определила глобальный характер загрязнения, а дож-
ди и ландшафты вызвали пятнистость загрязнения территорий [1].

За прошедшие годы накоплены большие массивы данных о процессах 
миграции радионуклидов в окружающей среде. Созданы карты загрязнения 
территории Украины наиболее опасными для человека радионуклидами ава-
рийного происхождения. Это стало основой для планирования действий по 
защите здоровья населения и реабилитации территорий.

В течение 30 лет после катастрофы актуальной задачей остается оценка 
загрязнения территории Украины трансурановыми элементами (ТУЭ), анализ 
их поведения, определение рисков попадания в организм человека.

В результате поступления радионуклидов чернобыльского выброса в 
окружающую среду значительная часть территории Украины загрязнена 
α-излучающими  радионуклидами 238Pu , 239Pu, 240Pu, 241Pu и 241Am (с периода-
ми полураспада T

1/2
 = 87,7, 24065, 6537, 14,4 и 432,8 года соответственно). 

Вследствие значительной энергии испускаемых α-частиц, продолжительных 
эффективных периодов полувыведения, высокой химической токсичности 
эти радионуклиды относятся к числу наиболее опасных при поступлении в 
организм человека.

В настоящее время первоначальные формы выпадения ТУЭ существенно 
трансформировались в результате разрушения топливных частиц. Поэтому 
необходима информация о современном состоянии и миграции изотопов Pu 
и 241Am.

Целью работы является изучение процесса распространения изотопов Pu 
и 241Am на территории Украины в результате Чернобыльской аварии.

1. Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ è âõîäíûå äàííûå 

В работе рассмотрены материалы по изучению аварии на ЧАЭС и загряз-
нению территории Украины изотопами Pu и 241Am.

Динамику формирования радиоактивного загрязнения пострадавших в ре-
зультате Чернобыльской аварии территорий разделяют на четыре периода [2]:



118118 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

1 – апрель-июль 1986 г.: радиационная обстановка определялась, в ос-
новном, короткоживущими радионуклидами – 131,133,135I, 140La, 140Ba, 99Mo, 132Te, 
239Np, с периодами полураспада до 1 года;

2 – 1986-1987 гг.: наряду с долгоживущими радионуклидами в заметных 
количествах присутствовали радионуклиды 144Ce, 106Ru, 134Cs, 242Cm;

3 – после 1988 г.: радиоактивная обстановка определялась, в основном, 
радионуклидами 137Cs, 90Sr, а в зоне отселения – ещё и 238,239,240,241Pu;

4 – радиоактивное загрязнение почвы будет определяться 241Am и радио-
нуклидами, указанными для третьего периода. 

241Pu образуется в атомных реакторах при захвате нейтронов 240Pu. В отличие 
от большинства изотопов Pu, накапливающихся в облученном ядерном топливе 
(ОЯТ), 241Pu характеризуется α-излучением. 241Pu имеет наибольшую удельную 
активность по сравнению с другими изотопами этого трансуранового элемен-
та, образующимися в ядерном топливе [3]. Например, суммарная активность 
241Pu в аварийном выбросе ЧАЭС составила 5.52 ПБк, что составляет 84% от 
суммарной накопленной в активной зоне реактора активности остальных ТУЭ 
(Таблица 1). При этом учитывается, что выход радионуклидов в атмосферу при 
аварии являлся одинаковым – 3% [4]. 

Таблица 1[5]. Содержание основных долгоживущих радионуклидов 
в активной зоне аварийного реактора

Радионуклид Масса, кг Активность, ПБк Активность ТУЭ, %
90Pr 44 228 –

134Cs 3.2 153 –
137Cs 81 260 –
238Pu 1.5 0.94 0.43
239Pu 413 0.95 0.43
240Pu 176 1.5 0.683
241Pu 49 184 84.126
242Pu 14.2 0.0021 0.001

241Am 1.1 0.14 0.064
243Pu 0.73 0.0054 0.003

242Cm 0.26 31 14.18
244Pu 0.06 0.18 0.083

Схема радиоактивного распада 241Pu имеет вид:
241Pu (T

1/2
 = 14,4 years; β) → 241Am (T

1/2
 = 4,32 102 years; α) → Np-237 (T

1/2
 = 

2,14 106 years; α).
После попадания ТУЭ в окружающую среду в результате β-распада 241Pu про-

должает возрастать содержание 241Am в различных объектах экосистем. Даль-
нейший α-распад 241Am приводит к образованию α-излучающего 237Np, который 
будет играть существенную роль в формировании радиационной обстановки 
в зоне загрязнения ТУЭ. При этом 241Am и 237Np являются α-излучателями и 
обладают более высокой радиотоксичностью, чем 241Pu. 
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Максимальное содержание 241Am в окружающей среде будет достигнуто в 
2059 г. (т.е. через 73 года после аварии) и в 40 раз превысит его аварийное 
поступление в атмосферу в 1986 г. 

Увеличение способности к миграции 241Am происходит в результате раз-
рушения топливных частиц. В отличие от 241Pu, соединения 241Am обладают 
большей растворимостью и, следовательно, большей миграционной способ-
ностью. Поэтому сравнительно безопасные территории могут стать опасными 
для проживания людей. 

Плутоний мигрирует в форме растворимых органических комплексов, 
нитратов и др. В основном (99%) откладывается в придонных отложениях и 
поверхностных слоях почвы. Установлено, что наибольшая концентрация Pu 
приходится на низкорослые растения, травы, грибы, мхи, лишайники. Pu яв-
ляется одним из наиболее опасных веществ. При попадании в биосферу, Pu 
включается в различные биохимические циклы. 

Возможные пути поступления Pu в организм человека: в результате инга-
ляции, во время приема пищи, через кожные покровы. Pu имеет свойство на-
капливаться в поверхностных слоях почвы, поэтому значительное  количество 
осажденного Pu  возвращается  в атмосферу с  пылью. Попадая в легкие, Pu 
частично оседает на их поверхности и частично переходит в кровь. Далее он 
попадает в костный мозг и лимфоузлы. Скорость выведения Pu такова, что 
через 50 лет после попадания в организм остается 80% усвоенного количества. 
Период биологического полувыведения Pu при нахождении в костной ткани 80-
100 лет, т.о. концентрация его практически постоянна. Период полувыведения 
из печени – 40 лет [6].

Aмериций может попасть в организм человека при приеме пищи, воды или 
при ингаляции. Та часть Am, которая попадает в кровь, откладывается пример-
но одинаково в печени и скелете, где остается длительные периоды времени. 
Период биологического полувыведения около 20 и 50 лет соответственно. 
Агентство по охране окружающей среды (EPA) установило максимально до-
пустимый уровень загрязнения (MCL) для всех α-активных частиц (за исклю-
чением Ra и U) в питьевой воде – 15 пКи/л (pCi/l). Эта величина действительна 
и для 241Am. Коэффициенты пожизненного канцерогенного риска были рас-
считаны для почти всех радионуклидов, в том числе для 241Pu и 241Am (Таблица 
2). Прием пищи, как правило, наиболее распространенный тип воздействия. 
Однако коэффициент риска для этого пути поступления намного меньше, чем 
при ингаляции [7].

Таблица 2. Радиологические коэффициенты риска

Изотоп
Пожизненный канцерогенный риск

Ингаляционный (pCi-1) Прием пищи (pCi-1)
241Am 2.4 × 10-8 9.5 × 10-11

241Pu 2.8 × 10-10 1.9 × 10-12

Серьезную озабоченность для здоровья человека вызывают заболевания, 
возникающие при ионизирующем излучении изотопами Pu и Am. Учитывая 
большой период полураспада 241Am, это представляет опасность для многих 
поколений жителей Украины. 
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Таким образом, 241Am  рассматривается в качестве одного из важнейших 
техногенных изотопов. Продукты распада 241Am будут оказывать существенное 
влияние на радиоактивное загрязнение окружающей среды в течение долгого 
периода времени. Поэтому актуальной задачей является повышение эффектив-
ности аналитических методов определения 241Am в различных средах.

2. Ìåòîäû èññëåäîâàíèé

В настоящее время наиболее эффективным математическим аппаратом 
для определения характеристик и места локализации источника загрязнения 
представляется методика Receptor Modeling, изложенная в [8-10]. Она включа-
ет два типа программных продуктов: программа PMF, которая предназначена 
для определения источников загрязнения; программа HYSPLIT [11]. Программа 
HYSPLIT позволяет по метеорологическим данным восстановить траектории 
распространения радионуклидов в атмосфере и получить достоверную картину 
распределения радионуклидов на исследуемой территории. 

3. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé

Для ЧАЭС основной выброс изотопов Pu и 241Am произошел 26-27 апре-
ля 1986 г.

Это подтверждается мониторингом радиационной обстановки после ава-
рии. Эти радионуклиды принадлежат к группе труднолетучих и их основное 
количество поступило в атмосферу преимущественно в первую фазу аварии 
после серии взрывов активной зоны 26.04.86 г. В следующие дни выход этих 
радионуклидов в потоке смеси (из пара, аэрозолей и газов) был вызван го-
рением графита, увеличением диспергирования топлива после повышения 
температуры в активной зоне до 2000 °С и больше, образованием летучих 
соединений [1].

В результате обработки данных о выбросе изотопов Pu из аварийного ре-
актора (Таблица 1) построены карты концентрации в воздухе и выпадения на 
почву 241Pu в дни основного выброса. 

На Рис. 1 представлена карта концентрации 241Pu в воздухе 27 апреля 1986 г. 
Факел чернобыльского выброса имел северо-западное направление, поэтому 
загрязнению 241Pu подверглась территория Украины и сопредельных стран.

Рис. 1. Концентрация 241Pu в воздухе 27 апреля 1986 г.



121121Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

На Рис. 2 представлена карта выпадения на почву 241Pu с 27.04.1986 по 
30.04.1986 (продолжительность 84 ч). Суммарная радиоактивность выброса 
241Pu (3% от содержимого реактора) – 5,52 ПБк, масса – 1,47 кг. Основная 
концентрация этого изотопа сосредоточена в 30-ти километровой зоне аварии 
ЧАЭС, а также захватывает часть территории Белоруссии, Польши и России.

Таким образом, активность 241Am постепенно возрастает за счет распада 
241Pu. Масштабы распространения 241Am на территории Украины сравнимы с 
распространением изотопов Pu.

4. Âûâîäû

Дана оценка загрязнения территории Украины радиоактивными изотопами 
Pu и 241Am после аварии на ЧАЭС. 

В результате применения методики определения источника загрязнения 
получены карты концентрации изотопов 241Pu в воздухе и почве на территории 
Украины в 1986 году. Эта информация позволит составить важные представле-
ния о динамике накопления, трансформации и миграции изотопов Pu и 241Am. А 
также изучить воздействие ионизирующего излучения на окружающую среду. 
Приведенные данные показывают необходимость дальнейшего исследования 
накопления 241Am в загрязненных экосистемах.
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Інвазійні види є визнаною загрозою для оточуючого середовища, а їх ма-
совий розвиток зазвичай розглядається як біологічне забруднення. Чужорідні 
види становлять небезпеку для оточуючого середовища, здоров’я людини, а 
також можуть завдавати економічних збитків. 

У світовій практиці концепція оцінки ризику є надійним інструментом для 
прийняття науково – обґрунтованих управлінських рішень і визначення наслідків 
впливу інвазійних явищ. Необхідність розробки та адаптації систем оцінки 
ризику обумовлена небезпекою, що становлять чужорідні види та великою 
кількістю інвазійних явищ на території України. 

Оцінка ризиків від інвазійних видів проводиться у таких країнах Європейського 
союзу як Бельгія, Німеччина, Австрія, Ірландія, Норвегія, Швейцарія, Об єднане 
Королівство. Серед європейських країн, які не є членами ЄС, систему оцінки 
ризику від чужорідних організмів розробили Норвегія та Швейцарія. Австралія 
і Нова Зеландія використовують моделі оцінки ризику, що відрізняються в 
залежності від таксономічної категорії за класом до якого відноситися організм. 
Сполучені Штати, Канада і Мексика створили тринаціональне керівництво з 
оцінки ризику, метою даного союзу є забезпечення процесу стандартизації 
оцінки ризику для біорізноманіття від чужорідних організмів [1].

Учасники Конвенції про біологічне різноманіття (CBD) оцінили інвазійні 
види як найбільшу загрозу біорізноманіттю після втрати середовища існування 
[2]. Згідно Конвенції країни учасники повинні розвивати політику запобігання 
появи або знищення тих чужорідних видів, які загрожують природним екоси-
стемам або окремим видам. В Україні усвідомлення глобального характеру 
загроз, що потенційно становлять інвазійні види, знайшло відображення у 
створенні концепції загальнодержавної програми [3] відповідно до Конвенції 
про біологічне різноманіття. Одним з цільових завдань екологічної політики 
країни є вжиття до 2020 року заходів з контролю щодо інвазійних чужорідних 
видів зокрема шляхів їх поширення, виявлення рівня екологічної небезпеки, 
запровадження заходів щодо запобігання їх введення та укорінення.

У Європейській стратегії щодо інвазійних чужорідних видів [4] підкреслена 
важливість оцінки ризику у політиці відносно екзотичних видів. Запропоновано 
використовувати системи списків для внесення виду в чорний, білий або сірий 
список, залежно від величини впливу та доступності даних, оскільки система 
також передбачає розрахунок ризику для тих організмів, які ще не представлені 
на обраній території.

Прикладом додержання і розвитку політики Конвенції про біологічне 
різноманіття може бути Бельгійська система управління і контролю стосовно 
інвазійних видів. Бельгійська платформа з біорізноманіття (ISEIA) є основною 
організацією, що сприяє оцінці впливу інвазійних видів на навколишнє сере-
довище. Данні стосовно оцінки ризику доступні в інформаційному середовищі 
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Harmonium, яка зараз включає результати оцінки для більш ніж для 100 видів. 
Методика, за якою проводиться оцінка, включає тільки вплив на навколишнє 
середовище без урахування шкоди для здоров’я населення та економічних 
втрат. Оцінка складається з 4 розділів, включаючи останні ступені процесу 
інвазії : 1- здатність до поширення, 2 – натуралізація 3 – негативний вплив на 
аборигенні види і 4 – на екосистеми. Вихідні дані для кожного розділу базуються 
на історії впливу організму в сусідніх регіонах і його екологічному розподілі. 
Види віднесені до наступних категорії ризику: А – чорний список (висока за-
гроза довкіллю), В – список спостереження (помірна загроза довкіллю) або 
С – відсутність загроз. Додатково існує список попередження для видів, які ще 
не присутні, але вже є інвазійними на сусідніх територіях [5]. Загальна схема 
категорій для внесення виду у відповідний список зображена на рис. 1.

Найбільш повною і досконалою на даний момент є схема оцінки ризику, 
запропонована у Великобританії, але вона так само є найбільш трудомісткою 
і вимагає великої кількості вихідних даних.

 Німецько-австрійський система (GABLIS) і «швейцарський класифікаційний 
ключ» також є надійними методами оцінки ризику, особливо в умовах 
необхідності прийняття термінових рішень. Обидві системи засновані на 
розгляді інвазійних видів з метою їх включення до певних списків.

Загалом можна відрізнити два підходи до визначення екологічного ризику 
від інвазійних видів: якісний з використанням форматизованих питань для 
внесення виду до відповідного списку і кількісний на основі бальних оцінок для 
характеристики ступеня ризику. 

Рис. 1. Категорії для внесення виду у відповідний список в Бельгії [6]. 
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Ці принципово різні підходи були проаналізовані на прикладах робіт [7,8] 
для встановлення можливості адаптації до проблеми появи Pistia stratiotes у 
басейні басейн р. Сіверський Донець у Харківській області. Проведений аналіз 
показав перевагу підходу до оцінки ризику від інвазійних видів, що базуються 
на експертній оцінці і включає кількісні методи аналізу. Такий підхід дозволяє 
виділити найважливішу інформацію стосовно ступеню впливу інвазійного виду і 
його розповсюдження, розробити заходи з його ліквідації або мінімізації впливу.

Процедура оцінки ризику, що пропонується у роботі [8] складається з двох 
основних розділів: інформації про організм та детальної оцінки. Інформація 
про організм включає такі питання, як необхідність проведення оцінки і 
огляд вже проведених оцінок ризику, що можуть бути використані у роботі, а 
також біологічну та екологічну характеристику організму. Детальна оцінка за 
другим розділом проводиться на основі чотирьох етапів інвазійного процесу: 
вторгнення, натуралізація, поширення, вплив. 

За матеріалами [8,9] була побудована модель інвазійного процесу, що 
зображає дискретні стадії через які проходить організм, а також альтернативні 
сценарії на кожному етапі (Рис.2). Аналіз літературних даних дозволяє зробити 
висновки, що для проведення оцінки ризику саме ці чотири стадії інвазійного 
процесу є найбільш репрезентативними, а отримана за ними інформація є 
комплексною для характеристики ризику.

Слідуючи запропонованому у роботі [8] алгоритму оцінимо ризик від появи 
пістії тілоризовидної (Pistia stratiotes) в басейні р. Сіверський Донець.

Оцінка ступеня ризику необхідна тому, що цей вид внесений до списку 
«Чужорідний вид, що піддається обмеженням згідно з Постановами 49 і 50» 

Рис. 2. Загальна модель інвазійного процесу. 
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і відмічається в Третьому Переліку Європейського економічного співтовариства 
(Інструкції 2011, SI 477/2011) [10].

У роботі [11] зазначено, що пістія тілоризовидна відноситься до найбільш 
небезпечних щодо інвазійності видів вищої водної флори. Для оцінки ризику 
фітоінвазій чужинних видів рослин можна застосовувати в якості критеріїв 
окремі прояви інвазійного потенціалу за 11 ознаками, що характеризують види 
чи їхні популяції [12].

Поява в районі смт. Есхар тропічної рослини пістії тілоризовидної (Рistia 
stratiotes) створила необхідність проведення оцінки впливу цієї рослини на 
водні об'єкти Харківської області, оскільки інвазійні властивості даного виду 
зареєстровані в багатьох країнах світу.

Даний організм єдиний за таксономічними характеристиками, його можна 
відрізнити від інших організмів того ж роду.

Пістія тілоризовидна – багаторічна рослина, що вільно переміщується те-
чією і формує колонії. Рослина має столони і довге перообразне коріння, що 
зависає. Листи світло-зелені і оксамитові або волохаті з великою кількістю по-
мітних поздовжніх прожилок, форма листя варіюється від оберненояйцевидної 
до лопатоподібної-довгастої 15 см завдовжки з формуванням розетки. Квіти 
непомітні, нечисленні і розташовані близько до листя. Плід- зелена ягода [13].

 Варто відзначити, що існують приклади зв’язку інвазій водних бур’янів і 
зростання випадків хвороб, які передаються через воду і водяних переносників 
або пов’язані з водокористуванням. Зокрема розповсюдження P. stratiotes 
на озері Гуиерс в басейні річки Сенегал прискорили швидке поширення 
шистосомозу, що позначилося майже на 80% населення берегових сіл [14].

Відомо, що у списку Агресивні Види Ірландії, ця рослина визначена в графі 
середнього ризику і поміщена в його бурштиновий список, описано, що вплив 
не визначений або відсутній. Оцінка ризику для Північної Ірландії, що була 
проведена у 2014 р., показала низький ризик від цього виду [15]. Рослина була 
додана в списки європейської та середземноморської Організації Захисту 
рослин (EPPO), Тривожний Список в 2007 і перенесена в Список Агресивних 
Чужорідних Рослин в 2012 р [13].

Данні проведених раніше оцінок ризику частково можуть бути використані 
для даного дослідження. Проведена оцінка ризику [8] має інформаційний блок 
стосовно характеристики організму, що розглядається і особливостей його 
виникнення та розповсюдження.

Відомості про першоджерела походження рослини і первинний ареал 
сумнівні, за більш поширеною думкою ними були пантропічні регіони, що 
займають природний ареал в субтропічних і тропічних районах Азії, Африки та 
Південної Америки [16].

На даний час Pistia stratiotes зустрічається в тропічних і субтропічних районах 
Азії, Африки та Південної Америки і розширила свій діапазон до Австралії, Нової 
Зеландії, Європи і Північної Америки [16].

У Європі появу рослини було зареєстровано в Чеській Республіці, Франції, 
Німеччини, Італії, Росії, Словенії, Іспанії та Нідерландах [17].

 Поява пістії тілоризовидної на території сучасної Росії почалася з 1989 р. 
Більше 70 екземплярів виявлено у сплавині очерету на одному з внутрішніх 
водойм м. Астрахані (єрик Козачий). Влітку 1991 р. пістія була зареєстрована 
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у всіх внутрішніх водоймах Астрахані [18]. Повідомляється про знаходження 
цієї рослини в затонах р. Усмані (Воронезька обл.), де в спекотне літо 2002 р. 
спостерігалося швидке її розмноження і розселення по річці [19]. 

На даний час на території України рослина  зареєстрована у верхів’ях 
Оріхуватські ставка Голосіївського лісу в м. Київ [20]. Значну стурбованість 
викликає поява пістії в р. Сіверський Донець в районі смт. Есхар, зафіксована 
в липні 2013 [21].

Австралія, Бенін, Бермуди, Ботсвана, Бруней, Буркіна-Фасо, Камбоджа, 
Китай, Острови Кука, Куба, Французька Полінезія, Гуам, Кенія, Індонезія, 
Кот-д’Івуар, Малайзія, Нова Каледонія, Нова Зеландія, Палау, Філіппіни, 
Пуерто-Ріко, Іспанія (Канарські острови), Південна Африка, Словенія, Таїланд, 
Тайвань, Уганда, США, Вануату, Замбія і Зімбабве – країни та регіони в яких 
спостерігалися інвазійні ефекти пістії [15].

У Європі про рослину попередньо повідомлялося як про інвазійну у Франції, 
південно-західній Іспанії (в околицях Кадіса) та Нідерландах протягом більш 
теплих літніх місяців влітку [17], але пізніше з’ясувалося, що рослина зникла в 
перших двох з перерахованих областей [13].

Надзвичайно важливим для проведення процедури оцінки ризику 
є визначення активних і потенційних, майбутніх векторів, що сприяють 
поширенню цього організму. Пошуки в Інтернеті однозначно вказують, що 
торгівля акваріумним і садівничим наповненням – основні активні вектори 
надходження, відповідальні за внесок Pistia stratiotes в Україні та її подальше 
розподілення по країні. Судноплавство, рибний лов і інша діяльність, що 
базується на воді, також може представляти активні потенційні вектори для 
передачі рослини з різних джерел, переважно декоративних ставків і сусідніх 
територій. Проте дані шляхи представляють вкрай низький ризик, оскільки Pistia 
stratiotes не популярна в наповненні декоративних ставків.

Перенос через транскордонні водні шляхи представляє низький ризик, 
оскільки Pistia stratiotes не поширена в басейні р. Сіверський Донець на території 
Росії.

Фахівці УКРНДІЕП, що проводили моніторинг у зв’язку з масовим розвитком 
пестії, вважають, що рослина занесена у водойму з декоративних ставків або 
акваріумів [22].

Відомо, що пістія тілоризовидна не входить в список карантинних рослин 
України, отже, обізнаність компетентних органів вкрай обмежена, відсутня 
інформація про масштаби і частоті ввезення з-за кордону. Рослина свідомо 
імпортується для торгівлі, як у спеціалізованих магазинах, так і в інтернеті. 
Оскільки обсяг імпорту і торгівлі невідомий, можливість потрапляння саме цим 
шляхом оцінена як ймовірна.

Аналіз літератури вказує, що Pistia stratiotes може натуралізуватися тільки 
протягом більш теплих місяців року в Україні і її можливість перезимувати при 
природних умовах надзвичайно обмежена або відсутня. Оптимальні діапазони 
температури росту від 22 до 30°C, але рослина може принести екстремальні 
температурні значення –15°C і 35 ° C [16]. Є тільки одне задокументоване 
свідчення появи рослини, що перезимувала в Центральній Європі, у зв’язку з 
термальним потоком, в якому річна температура води не падала нижче 17oC 
[17]. На території всієї Європи, тільки два випадки перезимівлі були задоку-
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ментовані: 1) у Росії в притоці Козачому дельти Волги в результаті скидання 
теплої води від теплоелектростанції [23] і 2) у Німеччині в річці Ерфт у зв’язку 
зі скиданням теплих шахтних вод, де щорічні середні температури не падають 
нижче 10oC . У річці Ерфт з плином часу рослина стала більш нечисленною, зі 
зменшенням кількості біомаси взимку і повним відновленням в літні періоди, 
надводна частина рослини була вкрай чутлива до заморозків [24]. Рослина не 
переживає заморозків, але насіння в змозі вижити у кризі при -5°C, протягом 
декількох тижнів, життєздатність насіння Pistia stratiotes зберігається протягом 
2 місяців у воді при 4oC [25].

Головними лімітуючими факторами розвитку пістії тілоризовидної у басейні 
р. Сіверський Донець є температурні показники у весняно-літній період. 
Дослідження [22] показали, що у зв’язку з більш високими температурними 
показниками у 2013 р. з району каналу ТЕЦ-2 пістія поширилась до м. Балаклія. 
Проведені у 2014 р. дослідження показали, що за невеликий проміжок часу 
(перше виявлення в річці Сіверський Донець, в гирлі каналу ТЕЦ-2 наприкінці 
травня, в річці Сіверський Донець в районі смт.Есхар – на початку червня 
до кінця вересня) пістія змогла розповсюдитися за течією річки на 60 км (до 
с.Нижній Бишкин).

Особливу небезпеку виникнення негативних ефектів у водних екосистемах 
становить територія початку вегетації пістії, а саме, канал ТЕЦ-2 . Внаслідок 
скиду теплих вод ділянка каналу ТЕЦ-2 слугує осередком появи пістії у р. 
Сіверський Донець. Через недостатність весінніх температур поява пістії у 
наслідок проростання насіння можлива лише на ділянці каналу ТЕЦ-2. Після 
початку вегетації у цьому районі рослина переміщується течією на територію 
р. Сіверський Донець з подальшим розвитком через вегетативне розмноження 
і насіння. 

Негативний вплив пістії на водну екосистему у районі території поширення 
рослинності за 2014 р. посилюється значними перевищеннями концентрацій 
хімічних домішок у воді. Ранжування постів спостереження за якісним станом 
річки Сіверський Донець в Харківській області за величиною індексу небезпеки 
[26] показало термінову необхідність впровадження природоохоронних заходів 
в районі розташування постів: смт. Есхар, нижче впадіння р. Уди (гребля) та 
смт. Есхар, ТЕЦ-2 (міст). Високі значення показників на цих постах (HI >30 ) 
обумовлені перевищеннями концентрацій таких речовин : азот амонійний, азот 
нітратний, азот нітратний, фосфор фосфатів . 

Проведена оцінка ризику від пістії тілоризовидної в Басейні р Сіверський 
Донець свідчить, що рівень ризику знаходиться в діапазоні від низького до 
середнього. Висока інвазійна спроможність рослини становить небезпеку для 
місцевого біорізноманіття, а її здатність формувати моноспецифічні ділянки 
може створювати значний негативний вплив на екосистеми водних об’єктів. 
Моноспецифічні ділянки можуть покрити цілу поверхню великих водойм, 
змінюючи сталі процеси у екосистемі внаслідок зменшення світлопроникності, 
загальмування водного потоку і зменшення вмісту кисню, а також збільшення 
кількості донних відкладів. Збільшення темпів утворення біомаси внесеної цією 
рослиною також викликає значну стурбованість у зв’язку з тим, що  накопичення 
відмерлих решток може негативно впливати на бентосні угруповання, зокрема 
на молюсків фільтраторів.   
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Аналіз результатів спостереження за рослиною  у басейні р. Сіверський 
Донець за 2013-2016 роки. свідчить про те, що окрім кліматичних умов у 
розвитку та поширенню пістії значну роль відіграють антропогенно-обумовлені 
чинники зокрема зміни у роботі ТЕЦ-2. 

За результатами експедиційних досліджень у 2015 р. встановлено, що 
пістія створила стійкі осередки (популяції) у басейні р. Сіверський Донець, але 
рослина не набула масового поширення у порівнянні з 2014 р.

Станом на початок серпня 2016 р. не було зафіксовано свідоцтв появи пістії 
у басейні р. Сіверський Донець та зокрема у каналі ТЕЦ-2. Даний факт вказує 
на те, що мінливість температурних показників та їх більш низький діапазон 
особливо у зимовий період скоріш за все призвели до поступового вимерзання 
насіння і неможливості його проростання. 

За «Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 
категоріями» досліджено екологічного стану р. Уди в смт. Есхар у період з 2013 
по 2015 роки та встановлено, що стан відповідав 5 категорії (незадовільна 
якість) і 3 класу (задовільний стан). Результати досліджень можуть свідчити 
про відсутність зв’язку зникнення пістії та змін якості води. 
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ÎÖ²ÍÊÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ×ÀÑÒÈÍÈ ÄÅËÜÒÈ 
ÄÓÍÀÞ

Екологічна оцінка якості поверхневих вод Української частини дельти Дунаю 
здійснювалася на основі методики екологічної оцінки [1] за інформацією, нада-
ною суб’єктами моніторингу в ході виконання робіт з контролю днопоглиблення 
ГСХ «Дунай-Чорне море» у 2015 році. Дані роботи проводяться в рамках «Про-
грами комплексного екологічного моніторингу навколишнього природного 
середовища при відновленні глибоководного судового ходу Дунай-Черне море» 
[2] співробітниками УКРНДІЕП з 2004 року.

 Для екооцінки використані такі гідрохімічні та гідрофізичні показники:
• компоненти сольового складу (сума іонів, хлориди, сульфати); 
• показники трофо-сапробіологічного стану: завислі речовини, розчи-

нений кисень, рН, розчинені органічні речовини (за показниками БСК5 
та ХСК), сполуки головних біогенних елементів (азот амонійний, азот 
нітратний, азот нітритний, фосфати); 

• специфічні речовини: нафтопродукти, СПАР, феноли; важкі метали 
(залізо загальне, цинк, мідь).

Оцінка екологічного стану та якості поверхневих вод Української частини 
дельти Дунаю виконувалася по кожному пункту в середньому за рік (просторовий 
розподіл) та по всій ділянці у цілому по кожному місяцю (сезонна динаміка). 

Розрахунок проводився за двома варіантами: шляхом опосереднення 
категорій показників у блоці та шляхом вибору найгіршої у блоці категорії. Індекс 
загальної екологічної оцінки в обох випадках знаходився як середнє блокових 
індексів. Таким чином, оцінка проводилася за середніми величинами показників 
та, додатково, за середніми з найгірших величин.

А 
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Рис. 1 Екологічна оцінка якості води української ділянки дельти Дунаю у 2015 році по 
окремих пунктах 

(А - за середніми значеннями показників, В - за середніми з найгірших значень)

Рис. 2 Сезонна динаміка у 2015 році екологічної оцінки якості води української ділянки 
дельти Дунаю 

(А - за середніми значеннями показників, В - за середніми з найгірших значень )
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Таблиця 1.  Просторовий розподіл індексів окремих показників екологічної оцінки 
якості води української ділянки дельти Дунаю у 2015 році

Показник
Рівні даних 
обчислення

R01 R03 R06 R07 R08 R09 R10 R13/9 R13/1

рН
серед 3 3 3 4 3 3 3 2,8 2,7

макс 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Роз-

чинений 
кисень

серед 1,3 1,3 1,5 3 1,5 1,6 1,5 1,8 1,7

макс 3 3 3 3 3 4 4 4 4

БСК5
серед 2,3 1,6 2,1 4 1,9 1,8 2 2 2

макс 4 3 4 4 3 4 4 4 4

ХСК
серед 3 2,7 2,9 3 2,9 2,9 3 3 3

макс 4 3 3 3 3 4 4 4 4

Хлориди
серед 2,8 2,8 2,8 3 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9

макс 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Сульфати
серед 1,8 1,8 1,7 2 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7

макс 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Азот амо-
нійний

серед 1,1 1,1 1 2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2

макс 2 2 1 2 2 2 2 2 2

Азот 
нітритний

серед 3,7 3,9 3,8 5 4 3,9 4 3,8 3,8

макс 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Азот 
нітратний

серед 5,3 5,3 5,4 6 5,4 5,5 5,5 5,6 5

макс 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Фосфати
серед 3,1 2,8 3 4 3,1 3,2 3,3 2,9 3

макс 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Нафто-
продукти

серед 1,1 1,1 1,2 2 1 1 1 1,3 1,1

макс 2 2 2 2 1 1 1 2 2

СПАР
серед 2,6 2,8 2,8 4 2,6 2,4 2,6 3 3,1

макс 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Феноли
серед 3,8 2,8 2,9 5 3,2 2,7 3,3 2,3 1,8

макс 5 5 5 5 4 4 4 4 5

Просторовий розподіл і сезонна динаміка індексів екологічної оцінки по 
досліджуваній акваторій наводяться на рисунках 1 (А, В) та 2 (А, В). Представ-
лені також просторовий розподіл і сезонна динаміка індексів показників блоку 
трофо-сапробності (табл.1), за яким відзначалася найгірша оцінка якості вод 
досліджуваних акваторій.

У цілому, за середніми рівнями показників, води дослідженої акваторії можна 
охарактеризувати, як «чисті-відносно чисті» (ІІ клас, між 2 і 3 категоріями). При 
цьому, найгірші показники відповідали водам слабко-помірно забрудненим (ІІІ 
клас, між 4 і 5 категоріями). 

Істотних відмінностей у рівнях індексів екологічної оцінки між окремими 
пунктами спостереження і чітких тенденцій просторового розподілу не 
зафіксовано. Несуттєво нижчі рівні індексів екологічної оцінки спостерігалися у 
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нижній течії (пункти R09, R 13/9, R13/1), втім рівень відхилень не виходив за межі 
однієї категорії. Це може бути свідченням того, що головні чинники формування 
якості води досліджуваної акваторії відносяться до вищих за течією ділянок.

Водночас, сезонні коливання величин показників та індексів екологічної 
оцінки були значно помітнішими. Найгірші рівні спостерігалися у березні. 

Найбільший внесок у рівень загальної екологічної оцінки на всіх пунктах й в 
усі сезони давав блок показників трофо-сапробіологічного стану вод. Особливо 
у цьому сенсі можна відзначити завислі речовини, вміст нітритного й нітратного 
азоту. Також, особливо у літні місяці (у серпні та вересні спостерігалось 
погіршення до 3 категорії), спостерігалися випадки певного зниження вмісту 
кисню, яке, втім, не виходило за межі 3-4 категорій. 

Відмінності по пунктах контролю отриманих рівнів частинних індексів 
екологічної оцінки показників блоку, як і рівнів загальних індексів, були значно 
нижчими, ніж сезонні коливання. Приміром, якщо у сезонній динаміці вмісту 
кисню середнє відхилення індексу склало 0,4 від середнього рівня оцінки, то 
середнє відхилення між окремими пунктами становило менше 0,1 від рівня 
середнього частинного індексу по цьому показнику.

Спостереження концентрацій важких металів (залізо загальне, цинк, мідь) 
проводились лише у двух пунктах спостереження R01 та R10 з 9 обраних для 
екологічної оцінки та вони не були враховані у рорахунках Іе, тому що порівняння 
було б не коректним. Вплив важких металів на екологічну оцінку був незначним. 
Так в п. R01 - спостерігалась зміна індексу у листопаді з 2 категорії до 3 категорії 
за середніми значеннями Іе при урахуванні в оцінці важких метлів, у пункті R10 
значних відмінностей не спостерігалось.

Âèñíîâêè

•  Найгірша якість води відзначена за трофо-сапробіологічним блоком 
показників.

•  Значних відмінностей якості води між окремими пунктами за 
середньорічною оцінкою не виявлено.

•  Спостерігалися сезонні коливання середніх по ділянці рівнів індексів 
екологічної оцінки; найгірша якість води відзначена у лютому, серпні, жовтні 
та грудні.

•  За середніми рівнями показників, води української ділянки дельти Дунаю 
відповідали ІІ класу, між 2 і 3 категоріями («дуже добрі - добрі» за екологічним 
станом, «чисті-відносно чисті» за ступенем чистоти); а за середніми з найгірших 
рівнів – ІІІ класу, між 4 і 5 категоріями («задовільні – посередні» за екологічним 
станом, «слабко-помірно забруднені» за ступенем чистоти).

•  У порівнянні з попередніми роками, загальна екологічна оцінка стану 
української частини р. Дунай практично не змінилась.
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Відповідно до статті 36 Водного Кодексу України з метою оцінки можли-
востей використання води з водних об’єктів для потреб населення та галу-
зей економіки встановлюються нормативи екологічної безпеки – гранично 
допустимі концентрації (ГДК) речовин для води водних об’єктів різних категорій 
водокористування. Однією із категорій водокористування є рибогосподарське.

Встановлення ГДК речовин для води водних об’єктів рибогосподарського 
водокористування (далі – рибогосподарський норматив ГДК) здійснюється 
на основі екосистемного підходу з використанням представників редуцентів, 
продуцентів та консументів, що забезпечує збереження цілісності всіх ланок 
трофічного ланцюга водної екосистеми та нормальне функціонування біоценозу 
водного об’єкта.

Алгоритм встановлення рибогосподарських нормативів ГДК включає 
наступні обов’язкові методичні прийоми [1]:

визначення на основі результатів гострих (короткострокових) та хронічних 
(довгострокових) експериментів максимально допустимих концентрацій ре-
човин для тест-об’єктів — представників основних ланок трофічного ланцюга 
водної екосистеми – бактерій, інфузорій, водоростей, ракоподібних, молюсків, 
риб, комах,  вищих водних рослин; визначення генотоксичних властивостей 
речовин; дослідження стабільності речовин у водному середовищі; визначення 
ступеня ураженості водної екосистеми; дослідження кумулятивних властиво-
стей речовин; оцінка впливу речовин на процеси самоочищення води.

За гранично допустиму концентрацію речовини приймають найменшу з 
ряду визначених максимально допустимих концентрацій для використаних в 
експериментах тест-об’єктів. Трофічна ланка, до якої відноситься найбільш 
чутливий тест-об’єкт, визначається як лімітуюча.

При встановленні рибогосподарських нормативів ГДК використовують 
наступні лімітуючі показники шкідливості: 

• органолептичний – поява невластивих воді присмаків та запахів, утво-
рення на поверхні води плівок та піни;

• санітарний – вплив на гідрохімічний режим та процеси самоочищення 
води;

• санітарно-токсикологічний – вплив на деякі функції водних організмів та 
санітарні показники якості води;

• токсикологічний – пряма токсична дія на основні показники життє-
діяльності водних організмів;

• рибогосподарський – вплив на товарну якість промислових водних 
організмів, поява в них сторонніх присмаків та запахів.

З метою оцінки рівня небезпеки речовин для водної екосистеми при їх 
потраплянні у водний об’єкт  встановлюються класи небезпеки речовин.
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При віднесенні речовини до відповідного класу небезпеки враховують: 
токсичність речовини, що виражається значенням ГДК; стабільність водного 
розчину речовини, що виражається терміном, впродовж якого відбувається 
зменшення концентрації речовини на 95%; ступінь ураженості водної екосисте-
ми, що виражається рівнями хронічної токсичності води, відібраної із водного 
об’єкта, в який надходить речовина;  кумулятивні властивості речовини, що 
виражаються коефіцієнтом її матеріальної кумуляції в органах і тканинах во-
дних організмів.

На основі урахування зазначених характеристик речовину відносять до 
відповідного класу небезпеки:

•  до 1 класу небезпеки – надзвичайно небезпечні речовини – відносяться 
речовини, ГДК яких встановлено за токсикологічним лімітуючим показ-
ником шкідливості. Ці речовини характеризуються такими ознаками: 
значення ГДК менше 0,00001 мг/дм3; коефіцієнт матеріальної кумуляції 
більше 200; коефіцієнт ураженості водної екосистеми складає 1,5; 
стабільність водного розчину речовини більше 180 діб; 

• до 2 класу небезпеки –  високо небезпечні речовини –  відносяться 
речовини, ГДК яких встановлено за токсикологічним лімітуючим показ-
ником шкідливості. Ці речовини характеризуються такими ознаками: 
значення ГДК складає від 0,0001 мг/дм3 до 0,00001 мг/дм3; коефіцієнт 
матеріальної кумуляції складає від 51 до 200; коефіцієнт ураженості 
водної екосистеми складає 1,4; стабільність водного розчину речовини 
складає від 60 до 180 діб;

• до 3 класу небезпеки – небезпечні речовини – відносяться речовини, ГДК 
яких встановлено за токсикологічним, санітарно-токсикологічним або 
рибогосподарським лімітуючим показником шкідливості. Ці речовини 
характеризуються такими ознаками: значення ГДК складає від 0,01 мг/
дм3 до 0,0001 мг/дм3; коефіцієнт матеріальної кумуляції складає від 1,1 
до 50; коефіцієнт ураженості водної екосистеми складає 1,3; стабільність 
водного розчину речовини менше 60 діб;

• до 4 класу небезпеки  – помірно небезпечні речовини – відносяться 
речовини, ГДК яких встановлено за будь-яким лімітуючим показником 
шкідливості. Ці речовини характеризуються такими ознаками: значення 
ГДК більше 0,01 мг/дм3; кумулятивні властивості відсутні; коефіцієнт 
ураженості водної екосистеми складає 1,2; стабільність водного розчину 
речовини менше 10 діб.

Дотримання рибогосподарських нормативів ГДК свідчить про те, що вода 
водного об’єкта є придатною для рибогосподарського водокористування, 
її склад і властивості забезпечують нормальне функціонування всіх ланок 
трофічного ланцюга водної екосистеми, умови мешкання, міграції, розвитку 
промислових видів риб та кормових організмів в усі періоди їх життєдіяльності, 
вода не містить шкідливих речовин, які накопичуються у водних організмах, що 
може спричиняти загрозу для здоров’я людей.

Аналіз Європейського законодавства показав, що в країнах ЄС нормуван-
ня якості води поверхневих водних об’єктів базується на Положеннях Водної 
Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та Директиви 2008/105/ЄС [2,3]. Зокрема, у 
п. 1.2.6 ВРД 2000/60/ЄС  «Процедура щодо встановлення державами – чле-
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нами стандартів екологічної якості» відзначається, що стандарти екологічної 
якості для хімічних речовин встановлюються на основі результатів гострих та 
хронічних експериментів з використанням «базового набору» таксонів, до яких 
відносяться водорості  та/або макрофіти, ракоподібні та риби [2].

У статті 1 Директиви 2008/105/ЄС [3] наголошується, що «Хімічне забруд-
нення поверхневих вод становить загрозу для водного середовища з такими 
наслідками,  як гостра та хронічна токсичність водних організмів, накопичення 
шкідливих речовин в екосистемі та зникнення природних ареалів і біологічного 
різноманіття, а також загроза здоров’ю  людини».

Виходячи з цього, відповідно до статті 13 вищезазначеної Директиви, з 
метою забезпечення адекватного захисту водного середовища та здоров’я 
людини, для хімічних речовин на основі гострих і хронічних експериментів вста-
новлюються стандарти якості довкілля (СЯД), що виражаються максимально 
допустимими концентраціями (МДК) та середньорічними показниками МДК. 
Це дозволяє оцінювати короткостроковий та довгостроковий впливи екологічно 
небезпечних речовин на флору і фауну водних екосистем, здійснювати цільову 
оцінку ризику хімічного забруднення поверхневих вод для здоров’я людини 
через водне середовище, яка ґрунтується виключно на водній екотоксичності. 

Таким чином, порівняльний аналіз алгоритмів встановлення нормативів 
якості води поверхневих водних об’єктів показав, що стандарти якості води, які 
встановлюються в країнах ЄС, є по суті аналогом рибогосподарських нормативів 
ГДК, що використовуються у водоохоронній практиці в Україні. Разом з тим, 
на відміну від алгоритму встановлення нормативів рибогосподарських ГДК, 
нормативи СЯД встановлюються при використанні обмеженого «базового 
набору» лише планктонних організмів (водоростей, ракоподібних, риб), в той 
час як при встановленні рибогосподарських нормативів ГДК використовуються 
також організми бентосу. Крім того, не визначаються генотоксичні і кумулятивні  
властивості хімічних речовин, відсутня процедура оцінки впливу речовин на 
процеси самоочищення води, хімічні речовини не рангуються за рівнями їх 
небезпеки для водних екосистем. 

Відсутність перелічених характеристик та класів небезпеки хімічних речо-
вин стримує визначення першочерговості здійснення водоохоронних заходів, 
спрямованих на попередження та обмеження забруднення поверхневих водних 
об’єктів екологічно небезпечними хімічними речовинами.
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рибогосподарського водокористування» – Х. УКРНДІЕП. – 2004. – 108с.

2. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of establishing a framework for 
Community action in the field of water policy/ OJ L 327, 22.12.01. – 2001.

3. Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008. on 
environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing 
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ÐÎÇÐÎÁÊÀ ²ÍÑÒÐÓÊÖ²¯ ÏÐÎ ÏÎÐßÄÎÊ ÂÈÄÀ×² ÄÎÇÂÎË²Â ÍÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÅ 
ÂÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß (ÁËÀÍÊÈ ÄÎÇÂÎË²Â ÒÀ ÇÀßÂÈ ÍÀ ¯Õ ÎÄÅÐÆÀÍÍß) 

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об’єктів із засто-
суванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання 
забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання 
забруднюючих речовин зі стічними водами з використанням каналів. Цей вид 
водокористування вимагає оформлення дозволу на використання водних 
ресурсів, а саме Дозволу на спеціальне водокористування( [1-3] ).

Метою статті є розробка головних положень Інструкції про порядок видачі 
дозволів на спеціальне водокористування (бланки дозволів та заяви на їх 
одержання) відповідно до чинного законодавства. Актуальність розроблення 
Інструкції обумовлена тим, що порядок видачі дозволів на спеціальне водо-
користування на теперішній час не регламентовано. Це створює перешкоди 
при оформлені заяв, клопотання та повного пакету документів на одержання 
дозволів на спеціальне водокористування підприємствами-водокористувачами 
та затверджені дозволів на спеціальне водокористування територіальними 
органами охорони природи на місцях. 

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:
• обласними, Київською, Севастопольською міськими державними ад-

міністраціями – у разі використання води водних об’єктів  загальнодер-
жавного значення:

• обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за по-
годженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями – 
у разі використання води водних об’єктів місцевого значення.

Термін дії спеціального водокористування встановлюються державними 
органами, які видають дозвіл на спеціальне водокористування. Спеціальне 
водокористування може бути короткостроковим (до трьох років) або довго-
строковим (від трьох до двадцяти п’яти років). В залежності від поточного 
екологічного стану водного об’єкту, спеціальне водокористування може бути 
короткостроковим у разі: 

• перевищення встановлених нормативів ГДС забруднюючих речовин, що  
відводяться зі стічними водами у поверхневі водні об’єкти;

• невиконання умов попереднього дозволу на спецводокористування;
• наявності у підприємств, що здійснюють централізоване водопоста-

чання, плану заходів по досягненню встановлених нормативів ГДС за-
бруднюючих речовин та перспективних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води (ІТ НВПВ) втрат води, виходячи 
з умов досягнення перспективних галузевих технологічних нормативів 
використання питної води (ТНВПВ).

В інших випадках спеціальне водокористування може бути довгостроковим.
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У разі закінчення терміну дії спеціального водокористування суб’єкт господа-
рювання заново подає заяву і повний пакет документів, визначений «Переліком 
документів дозвільного характеру», до дозвільного органу на отримання нового 
дозволу на спеціальне водокористування. Видача дозволу на спеціальне во-
докористування здійснюється на підставі надання суб’єктом господарювання 
заяви та клопотання на одержання дозволу спеціального водокористування з 
відповідним пакетом документів.

Форма заяви суб’єкта господарювання містить наступну інформацію:
• повне та скорочене (у разі наявності) найменування та реквізити 

суб’єкта господарювання, вид діяльності згідно з КВЕД, код ЄДРПОУ 
для юридичної о  соби або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний 
номер платника податку для фізичної особи-підприємця;

• юридичну та фактичну адреси суб’єкта господарювання;
• перелік та основні характеристики об’єктів, на яких здійснюється 

спеціальне водокористування (підземних джерел, поверхневих водних 
об’єктів, водних об’єктів, у які здійснюється скид стічних вод тощо), їх 
місцезнаходження; 

• у разі наявності дані щодо електронної адреси суб’єкта господарювання;
• підпис уповноваженої особи суб’єкта господарювання та (за наявності) 

гербову печатку;
• контактний телефон уповноваженої особи, що підписує заяву;
• відмітки щодо проходження заяви у адміністратора центру надання 

адміністративних послуг.
Бланк клопотання заповнюється по єдиній формі, яка містить наступні 

відомості:
• найменування суб’єкта господарювання, вид діяльності згідно КВЕД, 

реквізити суб’єкта господарювання, ідентифікаційний код ЄДРПОУ для 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер 
платника податку для фізичної особи-підприємця, юридична, фактична 
електронна адреса та телефон керівника, або телефон і електронна 
адреса відповідальної особи;

• виробнича потужність водокористувача, кількість працюючих, робо-
чих днів у році чисельність населеного пункту (для підприємств та 
організацій, що займаються водопостачанням населення і субабонентів 
та водовідведенням стічних вод після використання); 

• виробнича спеціалізація, площа зрошення, обводнення в розмірі госпо-
дарств, що обслуговуються, склад сільгоспкультур на зрошувальних зем-
лях, ККД (коефіцієнт корисної дії) зрошувальної системи (заповнюється 
в разі оформлення дозволу для сільськогосподарських  підприємств, що 
мають зрошувальні системи);

• площа сільськогосподарських земель, у т. ч., зрошувальних, з них за-
йнятих під склад сільгоспкультури в га;

• перелік та місцезнаходження тваринницьких та інших виробничих 
об’єктів та їх потужність;

• мета водокористування (водопостачання, відведення стоків, рибороз-
ведення, зрошення та інше);
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• назва і місцезнаходження водного об’єкту або його дільниці, де 
здійснюється водокористування (забір води, скид зворотних (стічних) 
вод, риборозведення, джерело зрошення (водоприймач);

• характеристика поверхневих вод, що використовуються як джерело 
водопостачання та скиду стічних вод:

• у разі використання як джерело водопостачання надаються дані 
гідрохімічних та бактеріологічних аналізів, вироблені за поточний рік;

• у разі використання для скиду дані гідрохімічних та бактеріологічних 
аналізів надаються у складі пояснювальної записки, що додається 
до нормативів ГДС речовин, які відводяться зі скидом стічних вод;

• розрахунковий створ водокористування (ким встановлений, відстань від 
місця випуску стічних вод);

• перелік та потужність водозабірних споруд, обсяги води що забираються;
• перелік та характеристика підземних джерел (свердловин, каптажів, 

шахтних та трубчастих колодязів), які використовуються для водопо-
стачання із зазначенням номеру або назви підземного джерела, місця 
знаходження, експлуатаційного водоносного горизонту, глибини, дебіту 
(згідно паспорту підземних джерел), засоби вимірювання видобутих 
підземних вод;

• наявність рибозахисних споруд (на рибогосподарських водоймах), при 
наявності надати дані про їх конструкцію та акт водолазного обстеження;

• зони  санітарної  охорони  водозабірних  споруд,  які  використовуються  
для господарсько-питного водопостачання;

• характеристика водокористування: таблиця заповнюється згідно 
обґрунтування потреби у воді (нормативного розрахунку, що додається, 
для всіх водокористувачів, окрім, сільськогосподарських підприємств, 
які забирають воду для зрошувальної системи, що додають норматив-
но-розрахункову кількість води, розраховану на рік 95% забезпечення, з 
обґрунтуванням зрошувальними нормами та нормативними потребами 
у воді інших суб’єктів господарювання), форми 2ТП-водгосп, розрахун-
кових даних по зливовому стоку;

• характеристика водовідведення: кількість зворотних (стічних) вод (згідно 
ліміту ГДС речовин), які скидаються у водний об’єкт у т. ч., забрудне-
них, з них без очистки, нормативно-чистих, які не потребують очистки, 
нормативно-очищені, кількість стічних вод, що скидаються на поля 
випаровування, землеробські поля зрошення (ЗПЗ), поля зрощення, 
в каналізаційну мережу міста або інші підприємства, в вигріб, способи 
очистки стічних вод, потужність очисних споруд, категорія очистки (згідно 
2-ТП (водгосп) за попередній період звітного року), умови обробки і 
утилізації мулу стічних вод з очисних споруд);

• якісна характеристика зворотних (стічних) вод відповідно до нормативів 
ГДС речовин по кожному випуску, що відповідає Постанові КМУ від 
11.09.1996 р. №1100 «Про Порядок розроблення і затвердження 
нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та 
перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується», надається у 
складі пояснювальної записки до обґрунтування розрахунків нормативів 
ГДС речовин, що відводяться;
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• способи (або методи) та обладнання обліку забраної води та зворотних 
(стічних) вод, що скидаються у водний об’єкт (засоби вимірювання об’єму 
забраних поверхневих та підземних вод, тип, марка водовимірювальних 
пристроїв і місце їх установлення, організація лабораторного контролю 
за роботою очисних споруд і обліку забруднюючих речовин, які скида-
ються із стічними водами);

• заходи, які передбачаються по охороні і раціональному використанню 
вод.

Клопотання для отримання дозволу на спеціальне водокористування 
оформлюється в двох екземплярах в паперовому та електронному вигляді, 
скріплюється гербовою печаткою та підписом керівника (посадової особи) 
суб’єкта господарювання.

Видача дозволів на спеціальне водокористування здійснюється за наявності 
висновку про можливість видати дозвіл на спеціальне водокористування. 
Зазначені висновки надаються:

• центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері розвитку водного господарства, чи їх територіальними органами  
(у разі їх функціонування) – у разі використання поверхневих вод;

• центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері геологічного використання надр – у разі використання підземних 
вод;

• центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері охорони здоров’я – у разі використання води з водних об’єктів, 
віднесених до категорії лікувальних.

Згідно п.11 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» дії щодо одержання погоджень, висновків та інших 
документів, необхідних для видачі документу дозвільного характеру, вчиняється 
дозвільним органом, що оформлює документ дозвільного характеру без за-
лучення суб’єкта господарювання.

До дозвільного центру особисто суб’єктом господарювання (керівником 
юридичної особи, фізичною  особою - підприємцем) або уповноваженою  
ним особою подаються в одному примірнику: заява на отримання документів 
дозвільного характеру, клопотання з обґрунтуванням потреби у воді разом із 
переліком документів, що додаються до клопотання в якості додатків. 

До заяви та клопотання для отримання дозволу на спеціальне водокори-
стування включається наступний вичерпний перелік матеріалів і документів.

• ситуаційна схема розташування водозабору (підземного або поверхне-
вого джерел) та місце скиду зворотних (стічних  ) вод відносно водного 
об’єкту з зазначенням фонового і контрольного створів;

• копія звіту про використання води за формою 2-ТП (водгосп);
• схема водопостачання та каналізування стічних вод зі зазначенням місць 

забору води і скиду зворотних (стічних) вод відносно найближчих пунктів 
водокористування.

У разі використання вод (у тому числі підземних та підземних лікувальних 
вод) для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-
побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових та 
енергетичних потреб до документів, перелічених вище, додаються:
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• обґрунтування  (нормативний розрахунок) потреби у воді ;
• технологічні нормативи використання питної  води  (ТНВПВ) 

підприємствами, які надають послуги з центрального водоспоживання 
та/або водовідведення

• Індивідуальні балансові норми водоспоживання і водовідведення, 
що розраховані на підставі галузевих, виробничих та технологічних 
нормативів, а також на підставі державних будівельних норм, які 
затверджені підприємством та погоджені організаціями, що належать 
до сфери управління Держводагентства, а на території Автономної 
Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань водного господарства;

• нормативи гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин  
у разі здійснення скиду зворотних (стічних) вод у поверхневий водний 
об’єкт;

• копії гідрохімічних вихідних даних про стан водного об’єкту (у разі скиду 
зворотних вод у поверхневий водний об’єкт) надаються у пояснювальній 
записці-обґрунтуванню до нормативів ГДС речовин;

• схема, склад очисних споруд та опис способу очистки;
• перелік вторинних водокористувачів із обґрунтуванням ліміту для кож-

ного водокористувача;
• документи узгодження із власниками водопровідних систем та/або си-

стем каналізації, які підтверджують можливість відпуску води (договір) 
та приймання стічних вод в заявлених потребах, у разі здійснення 
спеціального водокористування з забором води з водопровідних систем 
та/або відведення стічних вод в систему каналізації населеного пункту 
та/або іншого підприємства.

• заходи та звіт про виконання попередній заходів (при повторній видачі 
Дозволу) по охороні і раціональному використанню водних ресурсів, 
затверджені суб’єктом господарювання. 

У разі використання вод для потреб зрошення до документів, перелічених 
вище, додаються:

• розрахунок (обґрунтування) потреби у воді ;
• обґрунтування (розрахунок) об’єму водокористування згідно обраних 

режимів зрошення;
• характеристика джерела зрощення (об’єм водойми, стік до створу при 

необхідності водогосподарський  баланс);
• копія документа, що посвідчує право власності чи право на користування 

земельною  ділянкою;
• копія документа, що засвідчує право  на користування водозабірною 

спорудою та на земельну ділянку під нею або на її розміщення (договір 
оренди або інший документ, що засвідчує право на її використання);

• план-схема зрошувальної системи із зазначенням місця водозабору;
• інформація про тип водозабірної споруди;
• оцінка (аналіз) якості води, яка (який) підтверджує її придатність для 

зрошення та відповідність агрономічним та екологічним критеріями 
згідно ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні 
критерії» та ВНД 33-5.5-02-97 «Якість води для зрошення. Екологічні 
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критерії» (для сільськогосподарських підприємств, що забирають воду 
для зрошувальних систем);

• заходи та звіт про виконання попередній заходів (при повторній видачі 
Дозволу) по охороні і раціональному використанню водних ресурсів, 
затверджені суб’єктом господарювання.

У разі використання вод для рибогосподарських потреб до документів, 
перелічених вище, додаються:

• копія паспорту водного об’єкта, погодженого Державним агентством во-
дних ресурсів України (наказ Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 18.03.2013 р №99 та зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 18.05.2013 р. за №775/23307);

• завірена копія договору оренди водного об’єкту, погодженого в уста-
новленому порядку;

• завірена копія договору оренди земель (земель водного фонду) або 
завірена копія акту права власності на земельну ділянку під ставок;

• дозвіл водокористувача (орендаря) на отримання спецводокористуван-
ня, у разі необхідності водокористування із водного об’єкту (його части-
ни), який перебуває в оренді цього водокористувача згідно договору;

• регламент періодичного скидання стічних вод, з розрахунком потреби у 
воді (обґрунтуванням за балансовими нормами згідно галузевої мето-
дики) та обґрунтуванням розробки у пояснювальній записці;

• заходи по охороні та раціональному використанню водних ресурсів, 
затверджені керівником суб’єкта господарювання та звіт про виконання 
попередній заходів (при повторній видачі Дозволу). 

Для новостворених об’єктів, які вводяться в експлуатацію, до документів, 
перелічених вище, додається:

• завірена копія проекту оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).
Інструкція буде використовуватися органами при ОДА при затверджені 

дозволів на спеціальне водокористування та підприємствами-во до ко рис ту-
ва чами при оформлені заяви, клопотання та пакету документів на отримання 
дозволів на спеціальне водокористування. Використання  Інструкції дозволить 
упорядкувати та спростити процеси подавання заяв на спеціальне водокори-
стування та отримання дозволів на спеціальне водокористування за єдиною 
формою.

Ë³òåðàòóðà:
1. Водний кодекс України (зі змінами від 2015 р.).
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 321 від 13 березня 2002 р. «Про затвердження та видачі 

дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України  від 10 серпня 1992 р. № 459».

3. Постанова КМУ України від 13 березня 2002 р. №321 «Про затвердження Порядку погодження 
та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №459» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 
№991 (991-2012-п) від 17.10.2012, №1203 (1203-2012-п) від 19.11.2012 ), №1173 (1173-2015-п ) від 
16.12.2015 та Водного кодексу України (із змінами) (Документ 321-2002-п).
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Кресін В. С., канд. техн. наук, Лавріненко Л. І., канд. техн. наук, Брук В. В., канд. техн. наук
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків, Україна

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÓ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÓ ÏÅÐ²ÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÑÊÈÄÀÍÍß ÇÂÎÐÎÒÍÈÕ 
ÂÎÄ Ç ÂÎÄÎÉÌ-ÎÕÎËÎÄÆÓÂÀ×²Â ÀÅÑ ÒÀ ÒÅÑ Ó ÂÎÄÍ² ÎÁ’ªÊÒÈ

Відповідно до Водного кодексу України (ст. 74) [1] скидання зворотних 
вод з технологічних водойм (водойми-охолоджувачі теплових та атомних 
електростанцій) повинно здійснюватися згідно з індивідуальним регламентом. 
Скидання зворотних вод з цих об’єктів у природні водні об’єкти здійснюється 
періодично та має свої особливості у порівнянні з розрахунками гранично до-
пустимих скидів (ГДС) речовин [2]. На жаль, до цього часу відсутня методика 
розрахунку періодичного скидання зворотних вод з водойм-охолоджувачів 
теплових та атомних електростанцій, також відсутні нормативні документи, 
які регламентують порядок розрахунку періодичного скидання зворотних вод 
з цих об’єктів. 

Згідно з існуючими визначеннями методичною основою виконання роботи 
(методикою) є доведення її до таких результатів, як нормативні документи 
(наприклад – інструкція) або алгоритми, такі, що пройшли апробацію, та що 
призводять до заздалегідь певного результату. Саме тому, розробка алгорит-
му розрахунку періодичного скидання зворотних вод з водойм-охолоджувачів 
теплових та атомних електростанцій у водні об’єкти є дуже актуальною. Метою 
роботи є розробка алгоритму розрахунку регламенту періодичного скидання 
зворотних вод з водойм-охолоджувачів теплових та атомних електростанцій у 
природні водні об’єкти.

Регламенти періодичного скидання зворотних вод розробляються виходячи 
з у мови, що при скиданні зворотних вод у контрольному створі природного 
водного об’єкта, якій приймає ці води, повинні дотримуватися нормативи 
безпеки водокористування: концентрація кожної з нормованих речовин у кон-
трольному створі не повинна перевищувати відповідну гранично допустиму 
концентрацію (ГДК).

 При розробці нормативів ГДС речовин вважається, що витрата зворотної 
води є заданою та необхідно розрахувати допустиму концентрацію 
забруднюючої речовини у зворотних водах за умови додержання нормативів 
якості води в контрольному створі. Концентрацію речовини у максимально 
забрудненому струмені контрольного створу водотоку чи водойми можна 
розрахувати за формулами, що наведені в Інструкції [2].  Математичні моделі, 
які використовують при розрахунках ГДС речовин, є добре відомими, та опису-
ються у багатьох роботах, зокрема в роботах [3-4], результати яких використані 
в Інструкції [2]. При розробленні регламенту періодичного скидання зворотних 
вод необхідно розв’язати іншу задачу: розрахувати тривалість водовідведення 
та витрату зворотної води для забезпечення в контрольному створі нормативів 
якості води (ГДК), якщо є заданою концентрація речовини у зворотних водах, 
або є заданою необхідна кратність розбавлення зворотних вод в контрольному 
створі. Оскільки кратність розбавлення зворотних вод є монотонно убутною 
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функцією від витрати зворотних вод n(q), математичне формулювання задачі 
зводиться до розв’язання наступного рівняння:

                                                                      
( ) *nqn max =

,   (1)
де q

max
 – максимально допустима витрата зворотної води, при якій в кон-

трольному створі забезпечується необхідна кратність розбавлення зворотних 
вод, n*– необхідна кратність розбавлення зворотних вод в контрольному створі, 
яка розраховується за формулою:

                                           n*i  = (Cзв i –  Cф i)/ (Cгдк i –  Cф i),                                       (2)

де Cзв i , Cф i , Cгдк i – концентрації  i-тої речовини у зворотній воді, у воді 
природного водного об’єкта (фонова концентрація) та гранично допустима 
концентрація i-тої речовини. 

Методично алгоритм розрахунку регламенту періодичного скидання зво-
ротних вод  з водойм-охолоджувачів АЕС та ТЕС у водні об’єкти складається 
з наступних кроків:

1. На підставі прогнозування якості води в водоймі-охолоджувачі або 
на підставі аналізу даних хімічних вимірювань якості води у водоймі-
охолоджувачі визначаються концентрації речовин у зворотних вод для 
кожного сезону року при середньо сезонних температурах (температу-
рах 50% забезпеченості).

2. Відповідно до формули (2) для кожного з чотирьох сезонів року, 
визначається необхідна кратність розбавлення зворотних вод nj, яка 
забезпечує додержання норм якості води в контрольному створі.

3. Задається орієнтовний період скидання зворотних вод (місяці року).
4. Для заданого періоду скидання зворотних вод визначається мінімальна 

середньомісячна витрата води в водотоці - приймачі зворотних вод згідно 
внутрішньорічного розподілу стоку по місяцях року 50%-ї забезпеченості; 
для водойми – приймача зворотних вод визначається мінімальна 
середньомісячна швидкість вітрової течії згідно внутрішньорічного 
розподілу середньої швидкості вітру по місяцях року.

5. Виходячи з технологічних вимог до водойми-охолоджувача задається  
мінімальний обсяг скидання зворотних  вод   VJmin для  даного сезону 
року, де j – номер сезону року.

6. Для кожного сезону з врахуванням мінімальних середньомісячних 
витрат води у водотоці (або мінімальної швидкості вітру для водойми) 
розраховується максимально допустима витрата зворотної води qj 

max
, 

яка не призводить до порушення нормативів якості води  в контроль-
ному створі.

7. Тривалість водовідведення за сезон τj  розраховується за формулою:  
Якщо скидання зворотних вод необхідно виконати 
в декілька сезонів (етапів), загальна тривалість 
водовідведення τ розраховується згідно формули:
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 ∑
=

=
k

j
j

j

q
V

1 max

minτ , де k – кількість сезонів (етапів) водовідведення.

Викладене вище є методичною основою для розробки розрахунків пе ріо-
дич ного скидання зворотних вод з водойм-охолоджувачів теплових та атомних 
електростанцій.
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ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÒÂÅÐÄÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÃÀÇÎÔÒÎÐÈÄÍÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ 
ÕÂÎÑÒÎÕÐÀÍÈËÈÙÀ «ÑÓÕÀ×ÅÂÑÊÎÅ» 

Большие возможности и высокие показатели газофторидных технологий 
(ГФТ)  заставляют неоднократно обращаться к ним многие ядерные страны 
(Япония, Великобритания, Франция, РФ) с целью создания производств  пере-
работки отработанного ядерного топлива и усовершенствования топливного 
цикла ядерной энергетики. Однако эти работы ведутся вяло и медленно, что 
объясняется общим замедлением развития ядерной энергетики, незначи-
тельным финансированием работ и исторически сложившимся приоритетом 
использования водно-экстракционных процессов. Однако ГФТ может найти 
свое применение и в других областях ядерной энергетики, в частности для 
фракционирования радиоактивных отходов (РАО). Отработка такой технологии 
успешно проведена в ННЦ «ХФТИ» [1, 2]. Одним из способов ее использования 
явилась переработка отходов уранового производства бывшего Производ-
ственного объединения «Приднепровский химический завод» (ПО «ПХЗ»), г. 
Днепродзержинск. Необходимость утилизации данных отходов и неоднознач-
ность вопроса об экологической безопасности самой ГФТ технологии, требуют 
поэтапного исследования ее вероятной опасности. 

Цель работы заключается в определении потенциальной опасности об-
разующихся в процессе ГФТ переработки нелетучих фторидов.

1. Ìåòîäû èññëåäîâàíèé

В качестве объекта исследования выступали твердые отходы, образующи-
еся при фторировании содержимого хвостохранилища «Сухачевское» (С-1) 
бывшего  ПО «ПХЗ», которое в период с 1949 по 1991 год перерабатывало 
доменный шлак, урансодержащие концентраты и урановую руду. Здесь на 
общей площади 90 га, хранится 19 млн. т РАО объемом 8,6 млн. м3, общей 
активностью 710 ТБк [3]. Для фторирования использовались образцы-ими-
таторы максимально идентичные по составу с реальными отходами данного 
хвостохранилища, но радиоактивно безопасные.

Элементный состав образцов отходов исследовался с использованием 
ядерно-аналитических методов: ХРИ – основан на регистрации характери-
стического рентгеновского излучения, возбуждаемого протонами; МИЯР – 
регистрации мгновенного γ – излучения из ядерных реакций инициированных 
протонами. Исследование активности гамма-радионуклидов проводилось 
с помощью гамма-спектрометра с использованием Ge(Li) детектора ДГДК 
объемом 160 см3.

Опасность образованных в процессе фторирования твердых отходов опре-
делялась по установлению их класса опасности (КО) [4] и по расчету риска для 
здоровья населения при возможном контакте с ними [5].
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КО определялся по LD
50

 и ПДК экзогенных химических веществ в почве. 
Такая система установления опасности промышленных отходов имеет очень 
существенные недостатки, в том числе и устарелость справочной источни-
ков на которые она ссылается, ведь перечень установленных LD

50
 постоянно 

расширяется и уточняется. Для более точного отражения опасности отходов 
газового фторирования величину КΣ, которая и отражает степень опасности 
отходов, было рассчитано с использованием современных данных. Оценка КО 
строго по ДСанПиН. 2.27.029-99 г. будет иметь еще большее значение КΣ, то 
есть еще меньший уровень опасности.

При оценке рисков ухудшения состояния здоровья населения от потен-
циального контакта с отходами газового фторирования, были использованы 
селитебный и промышленный сценарии воздействия. То есть предполагается 
возможность проживания или работы людей на территориях расположения 
исследуемых отходов. Предполагаются условия гидроизоляции полученных 
отходов, тогда наиболее серьезными потенциальными путями внешнего 
воздействия будут: попадание их в систему пищеварения; кожные контакты 
с отходами; вдыхание воздушных испарений. Формулы для расчета средних 
суточных доз (ADD) поступления каждого из элементов для перорального, ин-
галяционного и накожного путей поступления загрязняющих веществ из почвы, 
были выведены на основе общей и стандартных формул приведенных в [5].

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов для отдельных 
веществ проводится на основе расчета коэффициента опасности состоящий 
в сопоставлении величины фактического действия (дозы, концентрации) с 
референтными величинами (ЕРА):

                                                      HQ = ADD
i 
/RfD

i
,  (1)

где ADDi – среднесуточная доза i-го вещества (мг / кг-день);
RfDi – референтная доза i-го вещества (мг / кг-день).
При этом период усреднения экспозиций и соответствующих безопасных 

уровней воздействия должен быть аналогичным, в результате чего для оценки 
влияния веществ попадающих в воздух из почвы были рассчитаны соответ-
ствующие референтные ингаляционные дозы попадания.

Характеристика суммарного риска развития специфических неканцеро-
генных эффектов при комбинированном поступлении химических веществ 
проводилась на основе расчета индекса опасности (HI), который оценивался 
совместно для групп химических соединений, обладающих однородным (j-м) 
вредным воздействием.

                                                 HI
j
 = SHQ

i
,,  (2)

где HQi – коэффициенты опасности для отдельных компонентов.
 Аналогично рассчитывался и суммарный индекс опасности при многомарш-
рутном поступлении веществ.

Подобный подход, принятый в оценке риска для неканцероген-
ных эффектов, хотя и является достаточно консервативным и может 
преувеличивать опасность для здоровья, однако является лучшим по 
сравнению с допущением о независимой оценки каждого из компо-
нентов или признанием всех компонентов аддитивно действующими.
Оценка опасности полученных уровней риска проводилась по шкале рекомен-



149149Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

дованной в работе [6]:   чрезвычайно высокий (> 10), высокий (5-10), средний 
(1-5), низкий (0,1-1,0), минимальный (менее 0, 1).

2. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé

После процесса фторирования количество твердой фазы отходов сократит-
ся на 60%. Состав полученных нелетучих фторидов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Количественная характеристика нелетучих фторидов,
 образовавшихся при переработке 1 т отходов

№ 
п/п

Назв.
Масса, 

кг
%

№ 
п/п

Назв.
Масса, 

кг
%

1 LiF 0,01 0,002493 9 FeF
3

22,5 5,608273

2 NaF 4,5 1,121655 10 NiF
2

0,03 0,007478

3 MgF
2

9 2,243309 11 CuF
2

0,043 0,010718

4 AlF
3

38,7 9,64623 12 ZnF
2

0,1 0,024926

5 CaF
2

291 72,53367 13 SrF
2

0,12 0,029911

6 ScF
3

16,7 4,162585 14 YF
3

0,26 0,064807

7 CrF
3

0,43 0,10718 15 ZrF
4

2 0,498513

8 MnF
2

15,8 3,938254 ∑ 401,193

Как видим, отходы ГФТ переработки в основном представлены фторидами 
металлов.

При анализе активности образцов хвостохранилища «Сухачевское» 1, в 
полученном спектре были найдены гамма-линии, соответствующие рядам 
природных радионуклидов, уран-радиевого (238U – 226Ra) и ториевого (232Th) 
рядов, а также природный радионуклид 40K. Удельная активность образцов 
составила ~ 7•103 Бк/кг, с общим содержанием урана ~ 5•10-2% масс. Исходя 
из стехиометрических расчетов, предполагается что, после фторирования 
отходов активность будет выноситься с летучими фторидами и концентриро-
ваться в температурных ловушках.

КΣ, определенный на основании LD
50

 равен 35. Таким образом, полученные 
отходы будут иметь IV КО и относиться к малоопасных отходов. КΣ, определен-
ный на основании ПДК равен 546. Поэтому отходы также будут иметь IV КО 
и относиться к малоопасным. Отходы IV класса опасности могут храниться 
открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их 
автопогрузчиком перегружают в самосвал автотранспорт и доставляют на 
место утилизации или захоронения. Эти отходы без негативных экологических 
последствий могут быть объединены с бытовыми отходами в местах захоро-
нения последних или использованы как изолирующий материал, а также для 
различных планировочных работ при освоении территорий.

Результаты расчета коэффициентов опасности при ингаляционном (HQі), 
пероральном (HQo) и наружном (HQd) пути попадания загрязняющих веществ 
из почвы и индексов опасности (HI) для каждого вещества представлены в табл. 
2, 3 (селитебной сценарий) и табл.4, 5 (промышленный сценарий).
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Таблица 2 . Риск для здоровья человека при попадании загрязняющих веществ из 
почвы при селитебном сценарии влияния

№ п/п Фт. HQі HQo HQd HI
1 LiF 3,78E-07 4,06E-06 4,47E-06 8,91E-06

2 NaF 0,00016 0,00219 0,00241 0,00477

3 MgF
2

0,00034 0,00366 0,0134 0,0174

4 AlF
3

0,00136 0,01573 3,4583 3,4754

5 CaF
2

0,01099 0,11829 0,4334 0,5627

6 ScF
3

0,00063 0,00679 - 0,0074

7 CrF
3

1,62E-05 0,00017 0,0019 0,0021

8 MnF
2

0,0006 0,00642 0,0706 0,0776

9 FeF
3

0,00085 0,00915 0,1 0,1105

10 NiF
2

1,13E-06 1,22E-05 0,00045 0,0005

11 CuF
2

1,62E-06 1,75E-05 3,84E-05 5,75E-05

12 ZnF
2

3,78E-06 4,06E-05 8,94E-05 0,0001

13 SrF
2

4,53E-06 4,88E-05 0,00018 0,0002

14 YF
3

9,82E-06 0,00011 0,02323 0,0233

15 ZrF
4

7,55E-05 0,00081 0,01787 0,0188

Таблиця 3. Индексы опасности при попадании загрязняющих веществ из почвы 
при селитебном сценарии влияния

Критические органы/
системы

HІi HІo HІd ∑HI

Костная система 0,015 0,161 4,12 4,296

Органы дыхания 0,015 - - 0,015

Зубы 0,013 0,161 4,12 4,294

Мышечная система - 0,003 0,003 0,005

∑ 0,015 0,163 4,122 4,301

Таблица 4. Риск для здоровья человека при попадании загрязняющих веществ из 
почвы при промышленном сценарии влияния

№ п/п Фт. HQі HQo HQd HI
1 LiF 1,45E-07 1,69E-06 2,32E-06 4,16E-06

2 NaF 6,07E-05 0,0009 0,0012 0,0022

3 MgF
2

0,0001 0,0015 0,0069 0,0086

4 AlF
3

0,0005 0,0065 1,7933 1,8004

5 CaF
2

0,0042 0,0493 0,2247 0,2782

6 ScF
3

0,0002 0,0028 - 0,0031

7 CrF
3

6,25E-06 7,28E-05 0,001 0,0011

8 MnF
2

0,0002 0,0027 0,0366 0,0395

9 FeF
3

0,0003 0,0038 0,0521 0,05627

10 NiF
2

4,36E-07 5,08E-06 0,0002 0,0002

11 CuF
2

6,25E-07 7,28E-06 1,99E-05 2,78E-05

12 ZnF
2

1,45E-06 1,69E-05 4,63E-05 6,47E-05

13 SrF
2

1,74E-06 2,03E-05 9,27E-05 0,0001

14 YF
3

3,78E-06 4,40E-05 0,012048 0,0121

15 ZrF
4

2,91E-05 0,0003 0,0093 0,0096
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Таблиця 5. Индексы опасности при попадании загрязняющих веществ из почвы 
при промышленном сценарии воздействия

Критические органы/
системы

HІi HІo HІd ∑HI

Костная система 0,0058 0,0672 2,1365 2,2094

Органы дыхания 0,0058 - - 0,0058

Зубы 0,0049 0,0672 2,1365 2,2086

Мышечная система - 0,0009 0,0012 0,0022

∑ 0,0058 0,0681 2,1377 2,2116

Таким образом, риск для здоровья населения от попадания загрязняю-
щих веществ из почвы, в условиях как селитебного, так и промышленного 
сценариев воздействия будет находиться на среднем уровне, при этом будет 
иметь место возможность развития вредных эффектов со стороны костной 
системы, зубов и органов дыхания у особо чувствительных подгрупп насе-
ления. Данный уровень риска формируемся за счет накожного попадания в 
организм AlF

3
. Однако при интерпретации результатов проведенных расчетов 

следует учитывать, что референтные дозы для накожного попадания загряз-
няющих веществ рассчитываются на основе пероральных референтных доз, 
а эта доза непосредственно для AlF

3
 не установлена   и использована общая 

доза установленная для всех твердых фторидов. При этом, именно для AlF
3
, 

такая ситуация может привести к значительному завышению опасности, т.к. 
токсичность различных фтористых соединений обусловливается не только 
количеством фтора, который в них содержится, но и степенью растворимости 
их в различных средах. Фторид алюминия обладает плохой растворимостью  
(0,56 г/100г води, при 25 °С)  и очень маленьким коэффициентом всасывания 
в желудочно-кишечном тракте (0,005 %).

ÂÛÂÎÄÛ

Ядерно-физическими методами исследованы элементный состав и актив-
ность нелетучих фторидов, возникающих при газофторидной переработке 
отходов уранового производства. Установлено, что их основными составляю-
щими являются фториды кальция (72%), остальное – фториды других металлов. 
Возможность выделения CaF

2
 из смеси других нелетучих фторидов позволит 

еще больше снизить объем образующихся отходов, а дальнейшее его пре-
вращение в СаО

2
 позволит получать и полезное сырье и фтористый водовод 

для самого процесса фторирования.
Установлено, что при заданных условиях твердые отходы процесса фто-

рирования будут мало опасными (4 КО), и они без негативных экологических 
последствий могут быть объединены с бытовыми отходами в местах захоро-
нения последних или использованы как изолирующий материал, а также для 
различных планировочных работ при освоении территорий.

Оценка риска для здоровья человека при возможном проживании или ра-
боте на территориях, где могут быть расположены отходы ГФП показала его 
средний уровень даже при пожизненном воздействии. При этом имеет место 
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возможность развития вредных эффектов со стороны костной системы, зубов и 
органов дыхания у особо чувствительных подгрупп населения. Данный уровень 
риска будет формироваться за счет накожного попадания в организм фторида 
алюминия. Однако рассчитанный уровень опасности, является завышенным 
из-за несовершенства методического аппарата расчета исков.

Радиоактивность после процесса фторирования будет попадать в летучую 
фракцию, ее попадание в твердые отходы не предполагается.

Таким образом, экологическая эффективность и безопасность ГФТ пере-
работки радиоактивных отходов будет зависеть от показателей работы обо-
рудования улавливания летучих фторидов и дальнейших способов их разделе-
ния, использования, утилизации или захоронения. Оценка их потенциальной 
опасности является перспективным направлением для развития и внедрения 
газофторидных технологий. 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÍÀÊÎÏÈ×ÅÍÍß ÂÀÆÊÈÕ ÌÅÒÀË²Â Â ÎÂÎ×ÅÂ²É ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ 
Â ÓÌÎÂÀÕ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß Ð²ÇÍÈÕ ÂÈÄ²Â ÄÎÁÐÈÂ

Населення землі зростає і йому потрібне все більша кількість тваринної 
і рослинної їжі. Логічний варіант виходу з цієї ситуації – швидке і значне 
підвищення врожайності сільгоспкультур для чого використовуються органічні 
та мінеральні добрива.

Метою даної роботи є вивчення впливу різних видів добрив на хімічний 
склад різних видів картоплі.

Об`єктом роботи є ґрунтовий покрив та овочева продукція, яка вирощена 
в м. Лохвиця Полтавської області.

Предметом дослідження є хімічний склад ґрунту та картоплі, яка вирощена 
на ділянках з додаванням різних видів добрив.

Для досягнення поставленої мети, було закладено три дослідні ділянки 
трьох сортів картоплі: біла – сорт Овація, картопля сорт Дезіре та картопля 
сорт Слов`янка.

Перша ділянка була використана для посадки картоплі без додавання до-
брив.

На другій ділянці були застосовані органічні добрива біогумус.
Третю ділянку було оброблено комплексними добривами з вмістом азоту – 

17%, калію 20% і фосфору –13,5%.
Проби ґрунту, відібрані після збору врожаю у 2014 році, та проаналізовані на 

вміст наступних хімічних елементів: залізо, марганець, цинк, мідь, кадмій, калій, 
азот, кобальт, фосфор. Дані щодо вмісту важких металів у ґрунтах та фруктовій 
продукції отримані у лабораторії екологічних досліджень ХНУ імені В.Н. Каразіна 
(використовувався атомно-абсорбційний метод) наведені в табл.1.

Проведено порівняльний аналіз проб ґрунту без додавання добрив та з до-
даванням добрив в порівнянні з фоновим вмістом [1, 2] та з ГДК для ґрунту [3].

У досліджених пробах ґрунту перевищень ГДК [3] не спостерігається. Вищий 
за фоновий вміст мають залізо – у 2,2 рази, цинк у 1,5 рази мідь. Марганець у 
4 рази нижче фонового вмісту, кадмій у 2 рази.

Для всіх проб пріоритетним визначено вміст фосфору (30 – 33%) та азоту 
(14 – 21%). З металів пріоритетним визначено марганець (14 – 16 %) та залізо 
(8 – 11%).

Проведено дослідження хімічного складу картоплі різних сортів на різних 
ділянках. Результати досліджень зразків картоплі наведені в табл. 2.

Таким чином, встановлено, що досліджені сорти картоплі по різному сприй-
мають різні види добрив та накопичують різну кількість металів.

Для ґрунту встановлені ГДК для рухомих форм металів тільки марганцю, 
цинку та міді. Порівняння результатів аналізів з ГДК свідчать про те, що вміст 
усіх визначених компонентів у пробах ґрунту нижче за встановлені ГДК. Най-
нижчий вміст має цинк (у 10 разів нижче ГДК).
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Таблиця 1. Результати дослідження хімічного складу проб ґрунту (мг/кг)

Назва показника

Вміст хімічних елементів

Фоновий 
вміст

ГДКҐрунт без 
додавання 

добрив

Ґрунт з 
добавкою 
органічних 

добрив

Ґрунт з 
добавкою 

мінеральних 
добрив

залізо 4,4 4,9 5,4 2,0 -

марганець 9,2 11,3 10,6 43,0 150

цинк 3,1 3,0 3,3 2,0 23,00

мідь 1,88 1,7 2,1 1,2 3,0

кадмій 0,14 0,15 0,2 0,1 -

калій 8,3 8,1 10,5 9,5 -

азот 9,03 14,6 15,2 8,5 -

фосфор 22,5 20,5 24,4 24,5 -

pH 6,9 6,6 6,4 6,5 -

Таблиця 2. Результати досліджень хімічного складу картоплі

Сорт картоплі

Вміст хімічних елементів, мг/кг

Fe Mn Zn Cu Cd

Овація 1 ділянка 8,8 8,3 5,1 2,0 0,09

Овація 2 ділянка 8,0 9,1 4,8 1,9 0,08

Овація 3 ділянка 9,6 10,1 5,0 2,» 0,1

Дезіре 1 ділянка 4,6 6,6 6,0 2,44 0,21

Дезіре 2 ділянка 4,1 7,2 5,4 2,2 0,18

Дезіре 3 ділянка 5,3 8,4 6,2 2,5 0,25

Слов`янка 1 ділянка 10,2 16,4 2,4 3,3 0,11

Слов`янка 2 ділянка 8,3 20,1 2,0 3,8 0,1

Слов`янка 3 ділянка 11,5 18,7 2,5 3,5 0,14

ГДК 50,0 20 10,0 5,0 0,03

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що перевищення фонового значен-
ня спостерігається для всіх досліджених металів, окрім марганцю (за залізом 
у 2,5 рази, за вмістом цинку, міді та кадмію у 1,5 разів).

На основі даних хімічного аналізу проб ґрунту було складено акумулятивні 
ряди.

Ґрунт з ділянки без додавання добрив, (мг/кг)
Mn (9,2) > Fe (4,4) > Zn (3,1) > Cu (1,88) > Cd (0,14)
Ґрунт з ділянки з добавкою органічних добрив, (мг/кг)
Mn (11,3) > Fe (4,9) > Zn (3,0) > Cu (1,7) > Cd (0,15)
Грунт з ділянки з добавкою мінеральних добрив, (мг/кг)
Mn (10,6) > Fe (5,4) > Zn (3,3) > Cu (2,1) > Cd (0,2)
При порівняльному аналізі акумулятивних рядів для проб ґрунту з трьох 

ділянок встановлено, що вони є однаковими. Для цих ґрунтів характерним є 
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розташування на першому місці марганцю, тобто рівень його концентрації у 
ґрунті є найбільшим. Кадмій знаходиться в кінці рядів, тобто рівень його вмісту 
є найнижчим.

Також розраховано коефіцієнт концентрації забруднення ґрунтів за фор-
мулою:

де Нс – коефіцієнт концентрації забруднення ґрунту ;
С – концентрація хімічного елементу у ґрунті;
Сгдк – максимально допустимий вміст хімічного елементу у ґрунті.
Отримані дані наведені в табл. 3.

Таблиця 3. Коефіцієнт концентрації забруднення ґрунтів

Назва елементу
Ґрунт без дода-

вання добрив

Ґрунт з добавкою 
органічних до-

брив

Ґрунт з добавкою 
мінеральних до-

брив

Mn 0,06 0,08 0,07

Zn 0,13 0,14 0,14

Cu 0,63 0,6 0,7

Отримані дані свідчать про те, що всі коефіцієнти забруднення нижчі одиниці, 
а найбільший встановлено для міді.

На основі даних хімічного аналізу зразків картоплі складено акумулятивні 
ряди для досліджених металів. Вони мають такий вигляд:

Зразок картоплі Овація 1 ділянка (мг/кг):
Fe (8,8) > Mn (8,3) > Zn (5,0) > Cu (2,0) > Cd (0,09)
Зразок картоплі Овація 2 ділянка (мг/кг):
Mn (9,1) > Fe (8,0) > Zn (4,8) > Cu (1,9) > Cd (0,08)
Зразок картоплі Овація 3 ділянка (мг/кг):
Mn (10,1) > Fe (9,6) > Zn (5,0) > Cu (2,2) > Cd (0,1)
Порівняння акумулятивних рядів для картоплі сорту овація свідчить про 

те, що для трьох ділянок пріоритетними металами є марганець та залізо, 
мінімальний вміст має кадмій. Однак внесення добрив на 2 та 3 ділянці змінили 
порядок акумулятивного ряду і максимальним вміст на цих ділянках встановлено 
для марганцю, а на ділянці без додавання добрив – максимальним є залізо.

Зразок картоплі Дезіре 1 ділянка (мг/кг):
Mn (6,6) > Zn (6,0) > Fe (4,6) > Cu (2,44) > Cd (0,21)
Зразок картоплі Дезіре 2 ділянка (мг/кг):
Mn (7,2) > Zn (5,4) > Fe (4,1) > Cu (2,44) > Cd (0,18)
Зразок картоплі Дезіре 3 ділянка (мг/кг):
Mn (8,4) > Zn (-) > Fe (5,3) > Cu (2,5) > Cd (0,25)
Зразок картоплі Слов`янка 1 ділянка (мг/кг):
Mn (16,4) > Fe (10,2) > Cu (3,3) > Zn (2,0) > Cd (0,11)
Зразок картоплі Слов`янка 2 ділянка (мг/кг):
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Mn (20,1) > Fe (8,3) > Cu (3,8) > Zn (2,0) > Cd (0,1)
Зразок картоплі Слов`янка 3 ділянка (мг/кг):
Mn (18,7) > Fe (11,5) > Cu (3,5) > Zn (2,5) Cd (0,14)
Для картоплі сортів Дезіре та Слов`янка при порівнянні акумулятивних рядів 

визначено пріоритетними металами марганець та залізо, мінімальний вміст 
має кадмій. Порядок розташування металів у акумулятивних рядах не змінено.

Для зразків картоплі, розраховано коефіцієнт біоакумуляції (Кб) за фор-
мулою:

де С фр – концентрація хімічного елементу у картоплі;
С гр – концентрація хімічного елементу у ґрунті.
Отримані результати наведені у табл. 4–6

Таблиця 4. Значення коефіцієнту біоакумуляції для зразку картоплі Овація

Назва елементу 1 ділянка 2 ділянка 3 ділянка

Fe 2 1,6 1,8

Mn 0,9 0,81 0,95

Zn 1,65 1,6 1,5

Cu 1,1 1,12 1,05

Cd 0,64 0,7 0,5

Розрахований коефіцієнт біоакумуляції для картоплі сорту Овація за марган-
цем та кадмієм менше 1, а для заліза – максимальний і дорівнює 2. Слід зазна-
чити, що додавання добрив зменшили коефіцієнт біоакумуляціїї картоплі сорту 
Овація для заліза та цинку, для інших металів коливання незначні, у межах 10%.

Таблиця 5. Значення коефіцієнту біоакумуляції для зразку картоплі Дезіре

Назва елементу 1 ділянка 2 ділянка 3 ділянка

Fe 1,05 0,84 0,34

Mn 0,72 0,64 0,79

Zn 1,94 1,8 1,88

Cu 1,3 1,3 1,2

Cd 1,5 1,2 1,25

Розрахунковий коефіцієнт біоакумуляції для картоплі сорту Дезіре для мар-
ганцю менше 1, а для цинку – максимальний і дорівнює 2. Слід зазначити, що 
додавання добрив зменшили коефіцієнт біоакумуляції картоплі сорту Дезіре 
для заліза, цинку та кадмію, а для міді на всіх трьох ділянках він однаковий і 
становить 1,3.

Розрахунковий коефіцієнт біоакумуляції для картоплі сорту Слов`янка для 
кадмію та цинку менше 1, а для міді – максимальний і дорівнює 1,7 – 2,2.

Таким чином встановлено, що досліджені сорти картоплі по різному сприй-
мають різні види добрив та накопичують різну кількість металів.
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Таблиця 6. Значення коефіцієнту біоакумуляції для зразку картоплі Словя`нка

Назва елементу 1 ділянка 2 ділянка 3 ділянка

Fe 2,32 1,7 0,75

Mn 1,78 1,55 1,76

Zn 0,44 0,7 0,76

Cu 1,76 2,2 1,7

Cd 0,76 0,7 0,7

Отримані результати дослідження особливостей дослідження важких 
металів в різних сортах картоплі та в умовах внесення різних добрив можуть 
бути використані для розробки методів регулювання накопичення важких 
металів у овочевій продукції.

Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки.
У досліджених пробах ґрунту перевищень ГДК не спостерігається. Визначе-

но вищий за фоновий вміст заліза – у 2,2 рази, цинку у 1,5 рази, міді. Марганець 
у 4 рази нижче фонового вмісту, а кадмій у 2 рази. Ґрунт з добавкою органічних 
добрив має вищий вміст марганцю в порівнянні з іншими пробами. Ґрунт з до-
бавкою мінеральних добрив має вищі показники заліза, цинку, кадмію, калію, 
азоту та фосфору в порівнянні з двома іншими ґрунтами.

Для всіх проб пріоритетним визначено вміст фосфору (30-33%) та азоту 
(14-21%). З металів пріоритетним визначено марганець (14-16%) та залізо 
(8–11%). При порівнянні проб ґрунту з різних ділянок між собою, не встанов-
лено суттєвої різниці, тож можна констатувати, що різниця між однаковими 
металами складає до 10%.

Проведено дослідження картоплі різних сортів на різних ділянках.
Аналіз проб картоплі встановив наступне:
Перевищення ГДК за вмістом заліза не визначено; максимальний його 

вміст спостерігається на 1 ділянці у картоплі сорту Овація, на другій і на третій 
ділянці – у картоплі сорту Слов`янка.

За вмістом марганцю та міді перевищень ГДК не визначено; максимальний 
їх вміст спостерігається у картоплі сорту Слов`янка на усіх трьох ділянках.

Перевищень ГДК за цинком не визначено; максимальний його вміст 
спостерігається у картоплі сорту Дезіре на усіх трьох ділянках.

Вміст кадмію перевищує ГДК на кожній ділянці і у кожного сорту картоплі. 
Таким чином встановлено, що досліджені сорти картоплі по різому сприй-

мають різні види добрив та накопичують різну кількість металів.
На основі даних хімічного аналізу проб ґрунту складено акумулятивні ряди.
При порівняльному аналізі акумулятивних рядів для проб ґрунту з трьох 

ділянок встановлено, що вони є однаковими. Для цих ґрунтів характерним є 
розташування на першому місці марганцю, тобто рівень його концентрації у 
ґрунті є найбільшим. Кадмій знаходиться в кінці рядів ,тобто рівень його вмісту 
є найнижчим.

Порівняння отриманих результатів аналізів зразків картоплі з ГДК визначили, 
що перевищення ГДК встановлено за вмістом кадмію для всіх проб картоплі. 
За іншими дослідженнями металами перевищень ГДК не спостерігається.

Розрахований коефіцієнт біоакумуляції для картоплі сорту Овація для мар-
ганцю та кадмію менше 1, а для заліза – максимальний і дорівнює 2. Слід зазна-
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чити, що додавання добрив зменшили коефіцієнт біоакумуляції картоплі сорту 
овація для заліза та цинку, для інших металів коливання незначні, у межах 10%

Розрахунковий коефіцієнт біоакумуляції для картоплі сорту Дезіре для мар-
ганцю менше 1, а для цинку – максимальний і дорівнює 2. Слід зазначити, що 
додавання добрив зменшили коефіцієнт біоакумуляції у картоплі сорту Дезіре 
заліза, цинку та кадмію, а міді він на всіх трьох ділянках однаковий і становить 1,3.

У результаті проведених досліджень встановлено, що використання різних 
видів добрив підвищують врожайність картоплі, при цьому не встановлено не-
гативний вплив добрив на хімічний склад картоплі.
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2. Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України./ За ред. д-ра сільгосп. наук  А. І. Фатєєва і канд. 

сільгосп. наук Я. В. Пащенка. – Харків – 2003. – 117 с.
3. СанПиН 42-123-4089-86. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка 

в продовольственном сырье и пищевых продуктах. – М., 1986.
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В настоящее время неотъемлемой составляющей научно-технического про-
гресса стало применение ионизирующих излучений и радионуклидов в самых 
разных областях: энергетике, промышленности, медицине, науке, сельском 
хозяйстве. Важнейшее значение среди факторов, определяющих внедрение 
радиационных и ядерных технологий, имеет их экологическая безопасность. 
Поступление радионуклидов в окружающую среду в результате деятельности 
человека – эволюционно новый фактор, создающий риск дополнительного 
радиационного воздействия на все живые организмы, включая человека. 
Пристальное внимание к вопросам радиационной и радиоэкологической 
безопасности в современном обществе обусловлено многими причинами, 
не последнюю роль среди которых сыграли аварии на объектах атомной про-
мышленности и энергетики [1].

 Современная радиоэкология сталкивается с множеством задач, важнейшие 
из которых связаны с проблемами радиационного мониторинга окружаю щей 
среды, изучением поведения радионуклидов в экосистемах и их компонентах 
(почве, растительном покрове, сообществах животных) и воздействия иони-
зирующего излучения на биоту и человека.

В области радиационной безопасности для лучевого нормирования и 
медицинского предсказания радиационных последствий, базируясь на до-
стижениях экспериментальной радиобиологии, радиационной эпидемиологии 
и радиационной медицины необходимо иметь корректное представление о 
том, какие эффекты можно ожидать после воздействия излучения в том или 
ином диапазоне доз [2]. 

Радиационная эпидемиология является основной базой для расчета ра-
диационных рисков. Однако, существуют ситуации, когда эта дисциплина для 
оценки указанных рисков обращается к радиобиологической информации. 
Применение радиобиологических подходов в области радиационной безопас-
ности известно давно [2,3]. Этот факт отражается, в частности, в специальных 
обширных документах международных организаций, которые посвящаются в 
том числе радиобиологическим аспектам воздействия радиации (НКДАР-2000, 
НКДАР-2006, НКДАР-2009, BEIR-VII, МКРЗ-99, COMARE-VII) [3-9]. 

Наиболее важным примером является расчет рисков наследственных 
генетических эффектов облучения у людей. Этот расчет проводится, исходя 
из радиобиологического исследования частоты наследуемых мутаций у об-
лученных мышей. Если бы радиобиологические данные для наследственных 
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эффектов облучения у животных не были бы получены, то какая-либо база 
расчета соответствующих рисков отсутствовала бы вообще [2,3]. 

Другим примером преобладающего вклада радиобиологии в радиационную 
безопасность являются два основных подхода к регламентации малых мощ-
ностей доз облучения, рекомендуемые НКДАР. Оба они базируются на ради-
обиологических экспериментах: на полноте репарации (ДНК) и на индукции 
опухолей у лабораторных животных. Следует также отметить, что радиобиоло-
гия сыграла ведущую роль и при разработке фактора эффективности дозы и 
мощности дозы (DDREF –Dose-and-Dose-Rate Effectiveness Factor), поскольку 
основной вклад был внесен исследованиями радиационного канцерогенеза на 
различных линиях мышей [2,3].

При расчетах рисков хронического облучения существенная часть вновь 
была обеспечена экспериментальной радиобиологией, причем результаты 
опытов на мышах экстраполировались непосредственно в область радиа-
ционной безопасности. Помимо этого, существуют целые области радиаци-
онной эпидемиологии и, соответственно, радиационной безопасности, для 
которых база расчета рисков является почти нацело радиобиологической. 
Здесь уместно вспомнить удачную фразу английских исследователей [3,10]: 
«Когда эпидемиология достигает своих пределов, она зовет радиобиологию 
на помощь!» 

В [2] отмечается, что данные на экспериментальных животных предостав-
ляют неопровержимые предпосылки для МКРЗ продолжать использовать 
радиобиологические подходы в плане оценок радиационных рисков.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что без радиобиологичес-
кой базы современные радиационная эпидемиология и радиационная экология 
вообще немыслимы.

В связи с увеличением числа антропогенных источников радиации, в на-
стоящее время пристальное внимание уделяется изучению радиационных 
нарушений мембраносвязанных ферментных систем. Одной из таких систем 
является электронтранспортная система микросом печени, выполняющая та-
кие важнейшие функции, как метаболизм целого ряда эндогенных соединений, 
детоксикация ксенобиотиков, десатурация жирных кислот и ряд других. Несмо-
тря на значительное количество работ, эта мембраносвязанная ферментная 
система (и, особенно ее NADH-зависимая цепь) при воздействии ионизирую-
щей радиации недостаточно изучена, а имеющиеся данные литературы весьма 
противоречивы. Данные современной литературы свидетельствуют о том, что 
«степень» воздействия ионизирующей радиации на организм и, в частности, 
на мембранный аппарат клетки, существенным образом зависит от полноцен-
ности рациона питания, который может приводить как к усилению поврежда-
ющего действия (при несбалансированности рациона), так и значительному 
уменьшению такового (при полноценном рационе, обогащенном витаминами, 
другими биологически активными соединениями и т.д.) [11].

Целью данной работы было исследование закономерностей изменения 
активности прооксидантно-антиоксидантной системы, содержания основных 
компонентов монооксигеназной системы и ее активности в печени подопыт-
ных животных при различной степени сбалансированности рациона питания 
и γ-облучении. 
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Основные серии экспериментов были проведены на крысах-самцах линии 
Wistar массой 160 г. Экспериментальные животные были разбиты на 6 групп 
(по 10 животных в каждой группе), которым в дальнейшем были присвоены 
следующие обозначения: 1 группа – животные, получавшие стандартный ра-
цион питания вивария; 2 группа – животные, получавшие стандартный рацион 
питания и подвергавшиеся γ-облучению; 3 группа – несбалансированная (по 
животным белкам и витаминам антиоксидантного ряда) диета; 4 группа – не-
сбалансированная диета + γ-облучение; 5 группа – несбалансированная диета 
+ добавка муки аронии черноплодной; 6 группа – несбалансированная диета 
+ добавка муки аронии черноплодной + γ-облучение. 

 Концентрация (0.6 г на одно животное) пищевой добавки аронии черно-
плодной (Aronia melanocarpa) выбрана на основании имеющихся данных ли-
тературы, ранее проведенных нами исследованиях [12] и данных, полученных 
в настоящей работе об эффективном антиоксидантном и антирадикальном 
действии аронии черноплодной в условиях in vitro. 

Облучение подопытных животных 2-й, 4-й и 6-й групп проводили одно-
кратно дозой 8 Гр на установке «Исследователь». Источник γ-облучения 60Со, 
мощность экспозиционной дозы 1.95 Гр/мин.

Исследования показали, что NADH-феррицианид редуктазная активность 
микросом, катализируемая непосредственно NADH-специфичным флавопро-
теидом [13], в ответ на гамма-облучение животных, получавших стандартный 
рацион питания, несколько увеличивалась (на 19.0% 0.05 < р < 0.10). Облучение 
животных, получавших несбалансированный рацион питания, приводило к до-
стоверному снижению исследуемой активности. Добавление на протяжении 
20 дней к несбалансированному рациону питания животных пищевой добавки 
муки аронии черноплодной предотвращало ингибирующее действие гамма-
облучения на NADH-феррицианид редуктазную активность микросом печени 
(Рис. 1).

NADH-неотетразолий редуктазная активность микросомальных мембран, 
катализируемая комплексом NADH-зависимый флавопротеид-фосфолипиды-
цитохром в

5
, в отличие от NADH-феррицианид редуктазной активности, досто-

верно не изменялась при всех изученных влияниях. Отсутствие существенных 
изменений исследуемой активности в ответ на гамма-облучение животных 
может быть обусловлено влиянием ионизирующей радиации на эффективность 
взаимодействия флавопротеид-цитохром в

5
 или на содержание гемопротеида. 

Проведенные исследования влияния гамма-облучения и алиментарных 
факторов на содержание цитохрома в

5 
в микросомах печени крыс позволили 

установить, что облучение животных 2-й группы, находившихся на стандартном 
рационе питания, приводило к достоверному увеличению (на 25,6%) уровня 
гемопротеида (Рис. 2) по сравнению с контрольной группой. Содержание 
цитохрома в

5
 в микросомах печени крыс, получавших несбалансированный 

рацион питания было также несколько повышенным (на 19.5% 0.05 < р < 0.10) 
по сравнению с уровнем гемопротеида животных контрольной группы. Вместе 
с тем, облучение животных 4-й группы, находившихся на несбалансированной 
диете, приводило к достоверному снижению содержания цитохрома в

5
 (Рис. 2) 

по сравнению с животными 3-й (контрольной) группы. Внесение в рацион пита-
ния пищевой добавки муки аронии черноплодной нормализовало содержание 
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цитохрома в
5
 в микросомах печени животных 5-й группы и предотвращало сни-

жение содержания гемопротеида при облучении животных 6-й группы (Рис. 2).
Проведенные исследования содержания цитохрома Р-450 показали, что 

облучение животных 2-й группы, получавших сбалансированный стандартный 

рацион питания несколько увеличивало уровень гемопротеида (на 23.2%) по 
сравнению с контрольной (1-й) группой животных, а 4-й группы (несбалансиро-
ванный рацион питания) достоверно снижало его концентрацию по отношению 
к соответствующему контролю (Рис.3).

Рис. 1. NADH-феррицианид редуктазная активность микросом печени крыс при 
действии гамма-излучения и  алиментарных факторов 

Примечание: * - P < 0,05 по сравнению с 3 группой; 1 – стандартный рацион питания 
вивария , 2 – стандартный рацион питания + γ-облучение, 3 –несбалансированная  (по 
животным белкам и витаминам антиоксидантного ряда) диета, 4 –несбалансированная  
диета + γ-облучение, 5 –несбалансированная диета+ добавка аронии черноплодной, 
6 – несбалансированная диета + добавка аронии черноплодной + γ-облучение.

Рис. 2. Содержание  цитохрома в5 в микросомах печени крыс  
Примечание : * - P < 0,05 по сравнению с 1-й группой; ** - P < 0,05 по сравнению с  3-й 
группой; обозначения 1-6 см. Рис.1
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Внесение в рацион питания животных пищевой добавки муки аронии 
черноплодной предотвращало снижение содержания цитохрома Р-450, 
вызванное гамма-облучением животных (Рис. 3). В связи с тем, что снижение 
концентрации цитохрома Р-450, вызванное ионизирующим излучением, часто 
связывают с активацией свободнорадикального окисления липидов [14,15], 
можно предположить, что нормализующее действие аронии черноплодной 
объясняется антиоксидантными свойствами исследуемой пищевой добавки, 
или же ее способностью повышать надежность эндогенной антиоксидантной 
системы организма.

Таким образом, полученные экспериментальные данные, свидетельствуют 
о снижении NADH-феррицианид редуктазной активности, а также содержания 
цитохромов Р-450 и в

5 
в микросомах печени животных при совместном моди-

фицирующем воздействии ионизирующего излучения и несбалансированного 
рациона питания. 

При этом, обнаруженная неизменность NADH-неотетразолий редуктаз-
ной активности может объясняться изменением подвижности цитохрома 
в

5
 в липидном бислое мембраны, что существенно для передачи электрона 

с флавопротеида на акцептор неотетразолевый синий. С другой стороны, 
обнаруженное увеличение NADH-феррицианид редуктазной активности и 
содержания цитохрома в

5
 в микросомах печени животных 2-й группы (об-

лученные животные, находящиеся на стандартном рационе питания) может 
быть обусловлено одной из составляющих адаптационного ответа организма 
на однократное гамма-облучение.

Применение на фоне несбалансированной диеты пищевой добавки муки 
аронии черноплодной нормализовало все изученные показатели моноокси-
геназной системы.

Одной из основных причин снижения активности и содержания основных 
компонентов NADH-зависимой монооксигеназной системы микросомальных 
мембран при воздействиии ионизирующей радиации может быть изменение 
структуры самих мембран эндоплазматического ретикулума [16,17]. 

Рис. 3. Содержание цитохрома  Р-450 в –микросомах печени крыс
Примечание: * - P < 0,05 по сравнению с 3 группой; обозначения 1-6 см. Рис.1
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Представленные на Рис. 4 данные свидетельствуют, что в ответ на гам-
ма-облучение интенсивность флуоресценции 1,8-АНС в микросомах печени 
животных, получавших стандартный рацион питания, увеличивалась по сравне-
нию с соответствующим контролем. При этом, более выраженное увеличение 
интенсивности флуоресценции наблюдалось при добавлении относительно 
малых концентраций зонда. 

Интенсивность флуоресценции 1,8-АНС в микросомах печени животных, 
получавших на протяжении 50 дней несбалансированный рацион питания, до-

стоверно не отличалась от интенсивности флуоресценции зонда у животных, 
содержавшихся на стандартной диете. Вместе с тем, в ответ на гамма-об-
лучение животных, получавших несбалансированный рацион питания (4-я 
группа), интенсивность флуоресценции 1,8-АНС микросомальных мембран 
увеличивалась более выраженно, чем у облученной группы животных полу-
чавших стандартный рацион питания (2-я группа). Облучение животных, содер-
жавшихся на несбалансированной диете и получавших на протяжении 20 дней 
дополнительно пищевую добавку муки аронии черноплодной (6-я группа), не 
приводило к увеличению интенсивности флуоресценции 1,8-АНС в микросомах 
печени ни при одной из исследуемых концентраций зонда (Рис. 4).

Константа связывания (K
s
) 1,8

 
-АНС микросомальных мембран печени 

облученных животных, получавших стандартный рацион питания (2-я группа 
), достоверно снижалась в 1.9 раза по сравнению с необлученным контролем 
(1-я группа). Еще более выраженное снижение K

s 
1,8-АНС (в 2.6 раза) было 

обнаружено у облученных животных, получавших несбалансированный рацион 
питания (4-я группа, Рис. 5). Облучение животных, получавших дополнительно 

Рис. 4. Интенсивность флуоресценции 1,8-АНС в микросомах печени крыс 
в зависимости от концентрации  зонда.  
Примечание: обозначения 1-6 см. Рис.1
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пищевую добавку муки аронии черноплодой, не приводило к существенным 
изменениям K

s
 1,8-АНС в микросомах печени животных, то есть находилось 

на уровне контроля.
Обнаруженное снижение K

s
 1,8-АНС в ответ на гамма-облучение свиде-

тельствует об увеличении сродства зонда к микросомальной мембране, что 
может быть главной причиной увеличения интенсивности флуоресценции 
1,8-АНС. Увеличение интенсивности флуоресценции 1,8-АНС при действии 
ряда факторов обусловлено, в основном, снижением отрицательного заряда 
на поверхности мембран [18], поэтому можно предположить, что однократное 
гамма-облучение вызывает изменение распределения заряженных групп на 
поверхности микросомальных мембран печени. При этом важно подчеркнуть, 
что несбалансированный рацион питания усиливает эти изменения, а введе-
ние пищевой добавки муки аронии черноплодной полностью их нивелирует.

Исследование структурного состояния микросомальных мембран печени с 
помощью другого флуоресцентного зонда – пирена, позволило установить, что 
интенсивность флуоресценции эксимеров и мономеров пирена при действии 
гамма-облучения, алиментарных факторов, а также их совместного действия, 
существенным образом не изменялась.

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 
том, что гамма-облучение животных (особенно, получавших не сба лан си ро ван-
ный рацион питания), приводит к выраженной перестройке мембран, которая 
сопровождается снижением количества отрицательно заряженных групп на 
липид-белковой поверхности мембран микросом. Внесение пищевой добавки 
муки аронии черноплодной нивелировало структурные изменения мембран.

Изменение структурно-функционального состояния мембран эндо плаз-
ма тического ретикулума при воздействии ионизирующей радиации может 
определяться множеством факторов, среди которых ведущую роль отводят 
процессам свободнорадикального окисления липидов [16,17,19,20].

Рис. 5. Константы связывания (KS) 1,8-АНС в микросомах печени крыс при действии 
гамма-облучения и алиментарных факторов

Примечание: * - P < 0,5 по сравнению с  1 группой; ** - P < 0.05 по сравнению 
с  3 группой; обозначения 1-6 см. Рис.1
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Представленные на рис. 6 данные свидетельствуют о том, что в ответ на 
гамма-облучение содержание гидроперекисей липидов в микросомах печени 
животных, получавших стандартный рацион питания, достоверно увеличива-
лось по отношению к соответствующему контролю.

Еще более выраженное увеличение содержания гидроперекисей липидов 
в ответ на облучение обнаружено в микросомах печени животных, получавших 

несбалансированный рацион питания. В этом случае концентрация продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) увеличивалась на 65% по сравнению с 
необлученными животными 1-й группы (Рис. 6). Очевидно это связано с тем, 
что сама по себе несбалансированная диета достоверно увеличивала концен-
трацию продуктов ПОЛ в микросомах (Рис. 6, 3-я группа), что согласуется с 
данными работы других авторов [18] и может свидетельствовать об активации 
процессов свободнорадикального окисления липидов. Однако, более кон-
кретно на этот вопрос можно было ответить при исследовании интенсивности 
непосредственно ПОЛ. Представленные на Рис.7 данные свидетельствуют о 
том, что изменение скорости накопления МДА при аскорбат-индуцированном 
ПОЛ облученных микросомальных мембран были подобны изменениям со-
держания гидроперекисей липидов. При этом более выраженное увеличение 
интенсивности аскорбат-индуцированного ПОЛ микросом было у облученных 
животных, получавших несбалансированный рацион питания.

Облучение животных, получавших на фоне несбалансированного рациона 
питания пищевую добавку муки аронии черноплодной, несколько увеличивало 
интенсивность процессов ПОЛ и содержание гидроперекисей липидов, однако 
по абсолютной величине эти показатели ПОЛ оставались достоверно ниже, 
чем в облученной 4-й группе животных, не получавших этой пищевой добавки 
(Рис. 7). Эти результаты согласуются с полученными ранее нами данными на 

Рис. 6. Содержание гидроперекисей липидов в микросомах печени крыс при 
действии гамма-облучения и  алиментарных факторов 

Примечание: * - P < 0,05 по сравнению с  1-й  группой; ** - P < 0,05 по сравнению 
с  3 группой;*** - P < 0,05 по сравнению с  4 группой; обозначения 1-6 см. Рис.1



167167Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

изолирова  нных тимоцитах крыс об антиоксидантных свойствах водо- и жиро-
растворимых экстрактов из плодов аронии черноплодной [13].

Проведенные в настоящей работе исследования эффективности анти-
оксидантного и антирадикального действия аронии черноплодной показали, 

что антиокислительная активность исследуемой пищевой добавки была од-
ного порядка с антиокислительной активностью известного антиоксиданта 
α-токоферола. Также было установлено, что способность аронии черноплодной 
перехватывать реакционно способный гидроксильный радикал была сравнима 
с таким известным перехватчиком ОН• радикалов как маннит. 

Проведенные исследования скорости генерации супероксидного радикала 
в микросомах печени свидетельствуют о том, что в ответ на гамма-облучение 
животных, получавших стандартный рацион питания и несбалансированный 
по животным белкам и витаминам антиоксидантного ряда рацион питания, 
скорость генерации супероксидного радикала достоверно увеличивалась в 
обеих группах по сравнению с контролем (Табл. 1). При этом, наиболее выра-
женное увеличение (на 61.1%) скорости генерации супероксидного радикала 
было в микросомах печени облученных крыс, получавших несбалансированное 
питание. Увеличением скорости генерации супероксидного радикала можно 
объяснить обнаруженное нами усиление интенсивности процессов ПОЛ в 
микросомах печени животных, получавших несбалансированный рацион 
питания, и, особенно, выраженное усиление этих процессов при облучении 
животных. О ведущей роли супероксидных радикалов в активации процессов 
ПОЛ микросом могут свидетельствовать данные, полученные при изучении 
снижения скорости этих процессов в микросомах печени 5-й (несбалансиро-

Рис. 7. Интенсивность аскорбат–Fe2+-индуцированного перекисного окисления 
липидов в микросомах печени крыс при действии гамма-облучнения 

и алиментарных факторов. 
Примечание: * - P < 0,05 по сравнению с  1 группой; ** - P < 0,05 по сравнению с  3 

группой; *** - P < 0,05 по сравнению с  4 группой; обозначения 1-6 см. Рис.1
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ванная по животным белкам и витаминам антиооксидантного ряда диета) и 
6-й (несбалансированная по животным белкам и витаминам антиоксидантного 
ряда диета + гамма-облучение) экспериментальных групп животных, полу-
чавших на протяжении 20 дней пищевую добавку муки аронии черноплодной. 
Анализ полученных экспериментальных данных позволил установить, что 
показатели скорости генерации супероксидного радикала, интенсивности 
аскорбат-Fe2+-индуцированного ПОЛ и содержания гидроперекисей липидов 
хорошо коррелируют. Коэффициент корреляции составил 0.889 (Р = 0.018) и 
0.962 (Р = 0.020) соответственно.

 Известно, что интенсивность процессов ПОЛ биомембран находится 
под контролем антиоксидантных ферментов [20,21]. Проведенные нами ис-
следования глутатионпероксидазной активности микросомальных мембран, 
которую, как известно, проявляют ряд изоферментов мембраносвязаной 
глутатион-S-трансферазы [22], позволили установить, что эта активность в 
ответ на гамма-облучение, несбалансированную диету, а также на совмест-
ное воздействие этих модифицирующих факторов снижалась на 19,7, 22,9 и 
38,9% соответственно по сравнению с аналогичной активностью животных 
контрольной группы (Табл. 1). 

Таблица 1. Скорость генерации 2O
•  

, глутатионпероксидазная и глутатион-S-
трансферазная активности в микросомах печенки крыс при действии гамма-

облучения и алиментарных факторов

Варианты 
диеты

Изучаемые параметры
Генерация  

нмоль        /мин мг
Глутатионпероксидаза 
нмоль NADРH/мин мг

Глутатион-S-
трансфераза,

нмоль ХДНБ/мин мг

1 28,3 ± 2,6 12,74 ± 0,84 55,9 ± 4,7
2 38,2 ± 3,6 * 10,23 ± 0,91 52,0 ± 4,2
3 40,5 ±3,4 * 9,82 ± 0,55 * 68,1 ± 5,0
4 45,6 ± 5,2 * 7,78 ± 0,43 *, ** 47,5 ± 1,9 *
5 34,9 ± 4,1 9,35 ± 0,67 *, ** 61,9 ± 5,6
6 36,9 ± 2,8 1,36 ± 0,50 *, **, *** 50,9 ± 3,4 *

 
Примечание: Р < 0.05 по сравнению с 1-й группой животных; ** Р < 0.05 по 

сравнению с 3-й группой животных; *** Р < 0.05 по сравнению с 5-й группой 
животных; обозначения 1-6 см. Рис.1

 В этом случае важно отметить, что глутатионпероксидазная актив-
ность микросомальных мембран печени облученых животных, получавших 
несбалансированный рацион питания, была более низкой, а интенсивность 
аскорбат-Fe2+-индуцированного ПОЛ и содержание гидроперекисей липидов 
наиболее высокими, по сравнению с другими группами экспериментальных 
животных.

Внесение пищевой добавки муки аронии черноплодной не нормализава-
ло глутатионпероксидазную активность микросомальных мембран печени 
животных, получавших несбалансированный рацион питания. Не обнаружено 

2O
•  

2O
•  
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замедления снижения глутатионпероксидазной активности при добавлении 
пищевой добавки и у животных 6-й группы (Табл. 1).

Глутатион-S-трансферазная активность микросомальных мембран с 
1-хлор-2,4-динитробензолом в качестве субстрата (с которым активны 
практически все изоферменты этого фермента) в ответ на гамма-облучение 
животных, получавших стандартный рацион питания, существенным образом 
не изменялась (Табл. 1). Несбалансированная диета на протяжении 50 дней 
приводила к некоторому увеличению (21.8%, 0.10 > Р > 0.05) активности фер-
мента, а облучение этих животных к достоверному ее снижению (на 30.3%, Р 
< 0.05). Добавление муки аронии черноплодной существенным образом не 
влияло на глутатион-S-трансферазную активность микросом печени животных 
5-й группы и не замедляло снижения активности фермента при облучении 
животных 6-й группы (Табл. 1).

Вместе с тем, тот факт, что добавление муки аронии черноплодной норма-
лизовало интенсивность аскорабат-Fe2+индуцированного ПОЛ и содержание 
гидроперекисей липидов в микросомах печени облученных животных может 
свидетельствовать о более сложном механизме защиты от радиационно-
го поражения микросом, в котором глутатион-S-трансфераза не является 
единственным компонентом защиты. 

 Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных 
можно сделать вывод о том, что гамма-облучение животных приводит к уве-
личению интенсивности аскорбат-Fe2+-индуцированного ПОЛ и концентрации 
гидроперекисей липидов в микросомах печени, обусловленных увеличением 
скорости генерации супероксидных радикалов и снижением глутатионперок-
сидазной и глутатион-S-трансферазной активностей. При этом обнаружено, 
что более выраженный сдвиг прооксидантно-антиоксидантного баланса в 
сторону прооксидантов наблюдался при несбалансированном по животным 
белкам и витаминам антиоксидантного ряда рационе питания. Внесение в 
рацион питания животных пищевой добавки муки аронии черноплодной, об-
ладающей в условиях in vitro выраженной антиоксидантной и антирадикальной 
активностями, в условиях in vivo нормализовало интенсивность процессов ПОЛ 
в микросомах печени облученных животных, вероятно, за счет увеличения 
надежности неферментативной антиоксидантной системы.

В результате полученных экспериментальных данных, было установлено, 
увеличение содержания основных компонентов NADH-зависимой электрон-
транспортной цепи микросомальных мембран при гамма-облучении животных, 
получавших сбалансированный по белкам и витаминам рацион питания. Обна-
ружено снижение NADH-феррицианид редуктазной активности и содержания 
цитохромов в

5 
и Р-450 при облучении животных, получавших несбалансиро-

ванный рацион питания. Причем, наиболее существенные изменения наблю-
дались в случае NADH-феррицианид редуктазной активности, катализируемой 
непосредственно соответствующим флавопротеидом. 

Было показано, что облучение животных, содержавшихся на несбалан-
сированном рационе питания, сопровождалось выраженной перестройкой 
микросомальных мембран (характеризующейся по изменению интенсивности 
флуоресценции пирена и 1,8-АНС).
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Внесение в рацион питания пищевой добавки муки аронии черноплодной, 
обладающей в условиях in vitro выраженной антиоксидантной и антирадикаль-
ной активностями, в условиях in vivo нормализовало интенсивность процессов 
ПОЛ, структурные изменения и NADH-феррицианид редуктазную активность 
микросом печени облученных животных. 

В целом, полученные в работе данные, могут свидетельствовать о прин-
ципиальной возможности повышения радиорезистентности организма путем 
увеличения надежности АОС и, особенно, глутатионзависимой АОС при ис-
пользовании рациона питания, сбалансированного по животным белкам и вита-
минам антиоксидантного ряда. Представляется целесообразным применение 
пищевых добавок, повышающих активность эндогенной ферментативной АОС 
организма для населения,  проживающего в экологически неблагоприятных 
регионах.
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УДК 504.056:574

Мельничук П. О., Мельничук О. П.
ТОВ Науково-виробничий центр «Запоріжгідропроект», м. Запоріжжя, Україна
Деркач Т. Г. 
Комунальний заклад «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької ОДА, 
м. Запоріжжя, Україна

ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÎÖ²ÍÊÈ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÃÐÓÍÒ²Â Â ÇÎÍ² ÂÏËÈÂÓ 
ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑ²Â

Вивчено екологічний стан ґрунтів в зоні впливу промислових підприємств, 
автомобільних доріг та полігону промислових відходів в районі м. Запоріжжя 
за вмістом важких металів. Визначені найбільш прийнятні критерії забруднення 
ґрунтів земель промисловості і прилеглих земель житлової та громадської забу-
дови. Зроблено висновки, щодо зон найбільшої вірогідності забруднення ґрунті.

Відомо, що екологічний стан ґрунтів на територіях промислових комплексів 
формується в складних умовах дії атмогеохімічної системи, яка складається 
з «викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря промисловими 
підприємствами – опади на поверхню ґрунту». Це створює екологічні пробле-
ми для життєдіяльності екосистем на прилеглих до промислових комплексів 
територіях і в першу чергу – соціального середовища.

Для розгляду актуальності питань екологічного стану ґрунтів вплинули 
моніторингові спостереження та еколого-геологічні дослідження.  

У процесі досліджень проби грунту відбиралися в районі розташування ПАТ 
«Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запоріжкокс», ПАТ «Запорізький 
завод феросплавів», вздовж автомагістралей Харьків – Сімферополь та 
Запоріжжя – Маріуполь, а також в районі полігону промислових відходів «Балка 
Середня» м. Запоріжжя.

Відбір проб проводився в інтервалі 0,0-0,2 м, який є розмірною величиною 
при розрахунку збитку забруднення земельних ресурсів. Для отримання пред-
ставницького матеріалу застосовувався спосіб змішаних зразків, які склада-
ються із проб, відібраних з майданчика розміром 5х5 м методом «конверта». Із 
відібраних проб готувалися осереднені зразки для лабораторних досліджень.

Загальна кількість виконаних і проаналізованих хімічних аналізів грун-
ту становлять 71, в т.ч. в районі металургійних підприємств – 28, вздовж 
автомагістралей – 25, в районі полігону промислових відходів б. Середньої – 18. 
Основними оціночними хімічними елементами прийняті: 1 клас небезпеки –  
свинець, цинк; 2 клас – кобальт, нікель, мідь, хром; 3 клас – марганець (валовий 
вміст). Додатково визначалися кадмій, нафтопродукти і рН. 

Землі, на площі яких проводилися дослідження, за основним цільовим при-
значенням відносяться до категорій – землі промисловості і землі житлової та 
громадської забудови.

Для оцінки забруднення ґрунтів великих населених пунктів і, тим більше, для 
оцінки забруднення ґрунтів на території потужних промислово-металургійних 
комплексів використання гранично-допустимих концентрацій (ГДК) хімічних 
речовин у грунті буде некоректним. Тому що гранично-допустимі концентрації 
для грунтів, який регламентується відповідними нормативно-правовими до-
кументами (Сан ПіН 42-128-4433-87, затверджений МОЗ СРСР від 30.10.1987 
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р. № 4433-87; ГДК Список №4, затверджений МОЗ СРСР від 30.04.1982 р.; 
№ 2546-82 ГДК, затверджений МОЗ СРСР від 01.02.1985 р. № 3210-85), 
відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення, які 
використовуються для виробництва харчової продукції, і тому не можуть бути 
застосовні для земель промисловості.

За таких умов, для науково-обґрунтованої оцінки стану та забруднення 
грунтів, дуже важливим є вибір критеріїв ступеня забруднення.

На наш погляд, для оцінки екологічного стану ґрунтів в зоні впливу промис-
лових комплексів можуть бути найбільш прийнятними  коефіцієнт небезпеки 
забруднення ґрунтів важкими металами (Ко) та коефіцієнт концентрації хімічних 
елементів в ґрунтах (Кс).

Для оцінки використана орієнтована оціночна шкала безпеки забруднення 
грунтів по сумарним показникам безпеки, наведеній в таблиці 1. 

Таблиця 1. Орієнтована оціночна шкала безпеки забруднення грунтів 
по сумарним показникам безпеки  

Категорія 
забруднення 

ґрунтів

Величина 
Zо, ZС,

Зміни показників здоров’я населення
в осередках забруднення

Допустима менше 16
Найбільш низький рівень захворювання дітей і 

мінімальна частота відхилень

Помірно 
небезпечна

16-32 Збільшення загального захворювання 

Небезпечна 32-128

Збільшення загального захворювання, числа часто 
хворіючи дітей, дітей з хронічними захворювання-

ми, порушеннями функціонального стану серцево-
судинної системи

Надзвичайно 
небезпечна

більше 
128

Збільшення захворювання дитячого населення, по-
рушення репродуктивної функції жінок (збільшення 

токсикозу вагітності, числа передчасних родів, мерт-
во народження, гіпотрофії новонароджених).

Градація оціночної шкали розроблена на підставі вивчення показників 
стану здоров’я населення міст, які проживають на територіях з різним рівнем 
забруднення ґрунтів.

Оцінка стану грунтів по коефіцієнту небезпеки (Ко).

З гігієнічних позицій небезпека забруднення ґрунту хімічними речовинами 
визначається рівнем її можливого негативного впливу на контактуючі середо-
вища (вода, повітря), харчові продукти, а також на біологічну активність ґрунту 
і процеси її самоочищення. 

Для визначення Ко прийнято значення ГДК для сільгоспугідь по наступним 
показникам (мг/кг): кобальт – 5,0, мідь – 3,0, марганець – 1500, нікель – 4,0, 
свинець – 6,0,    хром – 6,0, цинк – 23,0.

У загальному плані, при оцінці небезпеки забруднення ґрунтів хімічними 
речовинами слід враховувати: 
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1. небезпека забруднення тим більше, чим більше фактичні рівні вмісту 
контрольованих речовин в ґрунті (С) перевищують ГДК; тобто небезпека 
забруднення ґрунту тим вища, чим більше значення коефіцієнта небез-
пеки (Ко) перевищує 1, тобто: Ko = C / ГДК; 

2. небезпека забруднення тим вище, чим вище клас небезпеки контро-
льованих речовин.

При загальній санітарно-гігієнічній оцінці забруднення території важкими 
металами вважаємо користуватися сумарним коефіцієнтом небезпеки, який 
визначається за формулою:

З наведеного слід визначити, що коефіцієнт небезпеки (Ко) відноситься 
перш за все до загальних санітарно-гігієнічних показників і розраховується по 
відношенню до ГДК тої чи іншої речовини.

Саме, по наведеним вище міркуванням, наводиться оцінка забруднення 
грунтів на території досліджень по Ко. 

Результати розрахунків сумарного коефіцієнту небезпеки (Zо) на території 
досліджень вказали на наступне.

1. Район металургійного комплексу – 28 точок опробування.
До категорії допустимого забруднення ґрунтів, де Zо менше 16, встановлено 

5 точок (18%). 
До категорії помірного забруднення ґрунтів, де Zо становить 16 – 32, 

відносяться 20 точок (71%).
До категорії небезпечного забруднення, де Zо склало 37 – 43, встановлено 

3 точки (10%).  
2. Територія вздовж автомагістралей – 25 точок. 
Категорія допустимого забруднення – 3 точки (12%).
Категорія помірного забруднення – 15 точок (60%).
Категорія небезпечного забруднення – 7 точок (28%).
3. Район полігону промислових відходів в б. Середній (18 точок) відноситься 

до категорії допустимого забруднення грунтів (100%).
Ділянок з надзвичайно небезпечним забрудненням ґрунтів, коли Zо більше 

128, в районі досліджень не встановлено. 
За розрахунками сумарного коефіцієнту небезпеки найбільша вірогідність 

забруднення ґрунтів спостерігається вздовж автомобільних магістралей.

Оцінка стану грунтів по коефіцієнту концентрації хімічних елементів 
в ґрунтах (Кс).

Для оцінки забруднення ґрунтів великих населених пунктів і, тим більше, для 
оцінки забруднення ґрунтів на території промислових майданчиків підприємств, 
використання коефіцієнта небезпеки (Ко) буде недостатньо коректним. 

Обумовлено це тим, що в даному випадку пріоритетним шляхом потрапляння 
важких металів є вдихання повітря, забрудненого різними речовинами, в тому 
числі і важкими металами (ВМе). У цьому випадку необхідно визначити роль 

                  n

Zо = Σ Ко;
          j = 1
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забрудненого ґрунту, як джерела вторинного забруднення приземного шару 
атмосферного повітря. 

За даними різних авторів, що вивчали розподіл у ґрунті деяких металів, як 
найбільш поширених індикаторів забруднення, може бути дана орієнтовна 
оцінка небезпеки забруднення атмосферного повітря. 

Так, при вмісті свинцю в ґрунті, починаючи з 250 мг/кг, в районі діючих 
джерел забруднення, спостерігається перевищення його ГДК в атмосфер-
ному повітрі (0,3 мкг/м3), при вмісті міді в ґрунті, починаючи з 1500 мг/кг, 
спостерігається перевищення ГДК міді в атмосферному повітрі (2,0 мкг/м3). 

Прийнята оцінка рівня хімічного забруднення ґрунтів як індикаторів неспри-
ятливого впливу проводиться за показниками, розробленим при сполучених 
геохімічних і геогігіенічних дослідженнях навколишнього середовища. 

Такими показниками є: коефіцієнт концентрації хімічної речовини (Кс), який 
визначається віднесенням його реального вмісту в ґрунті (С) до фонового (Сф): 

Кс = С/Сф; і сумарний показник забруднення (Zс). 
Сумарний показник забруднення дорівнює сумі коефіцієнтів концентрацій 

хімічних елементів і виражений наступною формулою:

      де n – число сумарних елементів. 
Слід визначити, що саме сумарний показник забруднення ґрунтів (Zс –  

відношення фактичної концентрації до фонової концентрації), може бути взя-
тий за основу для оцінки забруднення ґрунтів на промисловому майданчику 
підприємства. 

В процесі вивчення отриманих результатів виникає істотне завдання - що 
прийняти за фонові значення ВМе у даній місцевості, так як саме правильний 
вибір фонового показника, при геохімічному обстеженні тієї чи іншої території, 
є основним при оцінці рівня техногенного забруднення. 

На думку багатьох дослідників, яке ми так само поділяємо, використан-
ня ГДК, або класичного Кларка, або Кларка елементів по А.П. Виноградову 
(середній вміст елементів в ґрунтах колишнього СРСР) недостатньо коректно. 

Обумовлено це тим, що часто фоновий вміст елементів у ґрунті вище ГДК, 
як приклад, наведемо свинець: його ГДК у ґрунті дорівнює 6 мг/кг, а в ґрунтах 
різних районів України вміст свинцю коливається від 6 мг/кг у ґрунтах Полісся 
до 168 – 240 мг/кг у ґрунтах Карпат.

Така ж ситуація і з Кларком по А.П. Виноградову. Так, вміст стронцію в ґрунтах 
України коливається від 30 мг/кг до 150 – 250 мг/кг, а Кларк стронцію по А.П. 
Виноградову – 300 мг/кг. 

За деяким іншим елементам ситуація аналогічна: середній вміст хрому в 
ґрунтах України коливається від 25 до 111 мг/кг, а Кларк по А.П. Виноградову – 
200 мг/кг, вміст кобальту 8 – 28 мг/кг, а той же Кларк – 8мг/кг, свинцю 6 – 240 
мг/кг, а Кларк – 10 мг/кг. 

Тому, використання ГДК або навіть Кларків ВМе по А.П. Виноградову можуть 
призвести до помилок при оцінці техногенного забруднення ґрунтів викидами 
промислових підприємств. 

                  n

Zc = Σ Кc;
          j = 1



176176 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

Методично правильним та доцільним є застосування фонових концентрацій 
важких металів для окремих географічних зон України. Ці концентрації наво-
дяться в роботах вчених Інституту фізіології рослин НАН України, виконаних під 
керівництвом академіка П.А. Власюка.

Враховуючи, що м. Запоріжжя знаходиться в степовій зоні України, за 
фонові концентрації ВМе прийняті концентрації визначуваних елементів саме 
для степової зони України, які наводяться в роботах П.А. Власюка і наведені в 
таблиці 2.

Таблиця 2. Середній вміст мікроелементів у ґрунтоутворюючих породах України, 
мг/кг

Ґрунтоутворюючі 
породи Fe Pb Mn Cu Co Cr Ni

Степова зона України

Ґрунтоутворююча по-
рода глиниста 19909 10 496 16 13 65 28

По окремим показникам, таким як кобальт, мідь, нікель і марганець,  
спостерігається незначне перевищення Кс в порівнянні з фоновими показника-
ми, але за результатами розрахунків сумарний коефіцієнт концентрації хімічних 
елементів в ґрунтах (Zс) у всіх точках на території досліджень не перевищує 16, 
тобто, загальне забруднення в районі промислово-металургійного комплексу 
є допустимим.

Âèñíîâêè

У результаті проведених досліджень був визначений екологічний стан ґрунтів 
в зоні впливу промислових підприємств, вздовж автомагістралей та полігону 
промислових відходів м. Запоріжжя.

Визначені найбільш прийнятні критерії оцінки забруднення ґрунтів.
За розрахунками сумарного коефіцієнта небезпеки найбільша вірогідність 

забруднення грунтів спостерігається вздовж автомобільних магістралей.
Отримані результати можуть бути застосовані в комплексній оцінці впливу 

техногенних об’єктів на навколишнє середовище, як показники екологічного 
стану природних складових довкілля.
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ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ, ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÂÎÄÛ Â ÃÎÐÎÄÅ 
ÌÀÐÈÓÏÎËÅ (ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÏÐÈÀÇÎÂÜÅ)

Ежегодно, 22 марта под эгидой ООН мировое сообщество отмечает «Между-
народный день Воды». Девиз дня: «Каждый человек должен иметь возможность 
утолить жажду Чистой водой».

А что такое чистая вода?  Каковы критерии качества чистой питьевой воды?  
Как оценить её биохимическое предпочтение и какую воду нужно пить? На эти 
простые вопросы сложно ответить. В природе абсолютно чистой воды не бы-
вает. В дополнение к существующим природным соединениям, современное 
человечество создало миллионы химических ксенобиотиков. В результате 
использования, они попадают и остаются в окружающей нас природной сре-
де, где происходит их трансформация. Они взаимодействуют с природными 
компонентами и друг с другом, образуя принципиально новые химические со-
единения с неизвестными свойствами. Поэтому даже современный химический 
анализ качества  воды не даст ответов на поставленные вопросы. 

Украинские требования к безопасности и качеству питьевой воды,  регла-
ментируются Государственными санитарными нормами и правилами: «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 
2.2.4-400-10) (2).

Пункт 3.1. гласит: «Питьевая вода, предназначенная для употребления 
человеком, должна соответствовать следующим гигиеническим требовани-
ям: быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношениях, 
иметь приемлемые органолептические свойства и не вредный химический 
состав». Предельно-допустимые концентрации, показателей представлены 
в «Приложениях».

Для производства питьевой воды рекомендуется отдавать предпочтение 
воде подземных источников питьевого водоснабжения населения, надежно 
защищенных от биологического, химического и радиационного загрязнения (2). 

Украинские требования к качеству источников централизованного питье-
вого водоснабжения, регламентируются Национальным Стандартом Украины 
ДСТУ 4808:2007 «Источники централизованного питьевого водоснабжения. 
Гигиенические и экологические требования к качеству воды и правила выбора».

Пункт 6 Классификация качества поверхностных и подземных вод – ис-
точников централизованного питьевого водоснабжения…

Диапазон величин показателей (критериев) качества воды в обеих класси-
фикациях разделен на 4 класса: 

1 класс – отличное, желательное качество воды; 
2 класс – хорошее, приемлемое качество воды; 
3 класс – удовлетворительное, приемлемое качество воды; 
4 класс – посредственное, ограничено пригодное, нежелательное качество 

воды (1). 
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Город Мариуполь и прилегающие районы имеют несколько стабильных и до-
статочно водных поверхностных и подземных источников воды, используемых 
для централизованного водоснабжения населения. Поверхностные источники 
расположены на реках Кальчик (Старо-крымское водохранилище) и Кальмиус 
(Павлопольское водохранилище). Подземные источники расположены в г. 
Мариуполе (скважина по ул. Малофонтанная) и поселках Гнутово и Талаковка 
(скважины). Для природных вод Северного Приазовья характерны высокие 
показатели минерализации и жесткости. Характеристика макрокомпонентов  
природных вод представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Поверхностные источники водоснабжения города Мариуполя

Показатели качества

Классы качества(1) Водохранилища

1 4
Старо 

Крымское
Павлополь-

ское

Сухой остаток (мине-
рализация), мг/дм3 <400 >1000 2840 - 3448 1748 - 1971

Жёсткость общая, 
мг*экв/дм3 <3 >7 23,3 - 27,2 17,0 – 18,5

Таблица 2. Подземные источники водоснабжения города Мариуполя

Показатели качества

Классы качества(1) Подземный источник

1 4
Мало-

фонтан-
ная

Талаков-
ка

Гнутово

Сухой остаток (минера-
лизация), мг/дм3 <500 >1500

3070 - 
3220

3464 – 
3908

3514 – 
4368

Жёсткость общая, 
мг*экв/дм3 <4 >10 24 – 25,8

28,4 – 
32,6

30,2 – 
38,8

По существующим требованиям, предъявленным к качеству природных вод 
для питьевого водоснабжения населения, рассматриваемые показатели значи-
тельно превышают требования, и не соответствуют даже 4 классу качества (1). 

Источником питьевого водоснабжения г. Мариуполя служит вода из реки 
Северский Донец  (Южно-Донбасский водовод, ЮДВ) и Старокрымского 
водохранилища смешанная в соотношении 3:1 (3). В результате, общая 
минерализация (показатель сухой остаток), общая жесткость и содержание 
сульфатов в питьевой воды должны соответствовать ДСанПіН 2.2.4-171-10. 
Видимо рекомендованное соотношение не выдерживается и показатели ка-
чества водопроводной воды общей минерализации в мирное время не всегда 
соответствовали ПДК: 1000мг/л (рисунок 1).

С началом военных действий на Донбассе (2014г) подача более пресной 
воды по ЮДВ периодически прекращается и население получает воду только 
из Старо Крымского водохранилища (рисунок 2).

В настоящее время для мариупольского городского водопровода ис пользуются  
традиционные технологии водоподготовки: коагуляция – отстаивание – фильтрование – 
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обеззараживание. Такие технологии применяются на водопроводных очистных 
станциях с речным водозабором и не рассчитаны на доведение минеральных 
макропоказателей природной воды до требований питьевой  (рисунок 2).

Решение проблемы соответствующей водоочистки может быть достигнуто 
реконструкцией фильтровальных станций предусматривающих опреснение, 
что требует значительных капиталовложений, резко повышает стоимость 

Рис. 1. Общая минерализация воды Старокрымского водохранилища, ЮДВ и 
насосной станции «Новосёловка» (после смешивание) в 2008 – 2009 гг.

Рис. 2. Показатели качества водопроводной воды в городе Мариуполе в 2015 году
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воды, но не гарантирует положительного результата из-за плохого состояния 
водопроводных сетей.

Пробы водопроводной воды в начальной точке распределения (насосная 
«Новосёловка») и в конечной «потребитель - Приморский район», в течение 
года устойчиво демонстрировали  ухудшение органолептических и микро-
биологических показателей за время прохождения водораспределительных 
сетей (рисунки 3 и 4).

На 1января 2015 года количество населения города Мариуполя составило 
455063чел. (статистическая справка). 

По данным Мариупольского производственного управления водно-ка-
нализационного хозяйства (КП «МПУ ВКХ), среднесуточный объём расхода 
пресной воды в городе за 2012-2015 годы существенно не изменялся.  Подано 
воды – 136,8 тыс. м3, (300 л/чел.). Реализовано жителям – 91 тыс. м3, (200 л/
чел.). Принято стоков на СБО – 86,8 тыс. м3, (190 л/чел.). Потери (аварийные) – 
45,8 тыс м3.  Учитывая рекомендованный объём суточного потребления воды 
2 – 3 литра, включая еду и напитки, средне-статистическому мариупольцу по-
даваемой «на кран» 200 литров воды в день должно хватать на все хозяйствен-
но-бытовые нужды. Однако возникает вопрос? Зачем доводить до высоких 
показателей качества, с учетом потерь, все 300 литров/чел/сутки, подающиеся 
в город для существующих потребностей. И в каком объёмном соотношении  
существуют эти потребности?

Американская структура бытового потребления водопроводной воды вы-
глядит следующим образом (Сафаров, 2008). Сливной бачок в туалете - 43%, 

Рис. 3. Изменение органолептического показателя «цветность» водопроводной воды  
в 2015 году
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ванна и душ – 34%, мытьё посуды – 6%, питьё и приготовление пищи – 5%, 
стирка – 4%, уборка помещений – 3%, прочие нужды – 5%. Если для физио-
логического употребления достаточно трёх литров воды (5%), то объём ис-
пользуемой водопроводной воды составит 60 литров, а это в 20 раз больше 
воды, чем для питья и приготовления пищи. 

При таком соотношении водопотребления, нашему горожанину тоже бы 
хватило  60 литров пресной воды (3л * 100% / 5% = 60л), а это в 5 раз меньше 
производительности мариупольского водопровода (300л/сут). 

По отношению объёма для питья и приготовления пищи качественной воды 
в сутки, нужно в 100 раз меньше производительности мариупольского город-
ского водопровода. Даже без учета потерь, становится понятным, что питьевая 
вода высокого качества должна поставляться потребителю отдельно от хозяй-
ственно-бытовой в требуемом количестве до 1500 м3/день или 45000 м3/месяц. 

Экономически развитые страны, решая подобную проблему, пошли по пути 
создания альтернативных систем водоснабжения. Такая же концепция была 
сформулирована в 1989 году на кафедре водоснабжения Одесской государ-
ственной академии строительства и архитектуры. Основная цель заключается 
в том, что до самых высоких параметров чистоты доводится только вода, 
используемая  для питья и приготовления пищи, а это во много раз меньше 
производительности централизованного водопровода.  Достигается это соз-
данием специализированных водоочистных систем на базе централизованного 
питьевого водоснабжения, которые максимально приближены к потребителю, 
что снимает проблему ухудшения качества в подающих сетях.

Реализоваться такой подход может следующими способами: созданием  
межрайонных станций доочистки воды, реализуемой жильцам близлежащих 
домов, строительством специализированных цехов по производству бутили-
рованной воды, проектированием системы доочистки питьевой с отдельной 
сетью, подведенной к каждой кухне, разработкой установок коллективного 
пользования по доочистке воды в детских, медицинских и других учрежде-
ниях.  При этом ясно, что таких установок должно быть много и с не большой 
производительностью.  

В силу совершенно объективных причин, не приходится рассчитывать  на 
быстрое исправление сложившейся ситуации. Культура потребления воды 
в Украине  только зарождается. Большая часть населения городов по-прежнему 
предпочитает употреблять подаваемую воду из крана. Во-первых, население 
привыкло использовать воду из водопровода, при этом либо доверяя мерам 
очистки, либо не видя для себя особого риска. Во-вторых, отсутствие досто-
верной информации о состоянии наших очистных сооружений, водопроводов 
и качестве воды. В-третьих, это сложная социально-экономическая ситуа-
ция в стране. И главное, сказывается неумение сопоставлять цену здоровья 
и цену лечения, за которые приходится платить в результате употребления 
некачественной воды.

Изложенное позволяет сделать некоторые заключения:
• город Мариуполь не имеет соответствующих ДСТУ 4808:2007 источников 

централизованного питьевого водоснабжения;
• подаваемая потребителям водопроводная вода превышает показатель 

«сухой остаток» и не соответствует «ДСанПіН 2.2.4-400-10»;
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• водоподающая система города ухудшает органолептические и микро-
биологичес-кие показатели качества воды; 

• для питьевых целей городу необходимо около 1500 м3 воды в сутки или 
45000 м3 в месяц;

• для обеспечения жителей города качественной питьевой водой необхо-
димо создавать альтернативные системы водоснабжения.
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ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «ÂÅÊÒÎÐ»

На площадці комплексу «Вектор» планується розміщення практично усіх 
низько- та середньоактивних радіоактивних відходів  (РАВ) України – від 
Чорнобильскої АЕС, підприємств зони відчуження, працюючих АЕС України, 
комбінатів ДК «УкрДО Радон». Згідно прийнятим проектним рішенням, всі 
сховища на площадці «Вектор» визначені як сховища поверхневого типу, що 
мають забезпечити радіаційну безпеку захоронення   твердих РАВ в об’ємі 
690,0 тыс. м3  як на період експлуатації, так і після закриття.

Безпека зберігання і захоронення РАВ в цих сховищах забезпечується систе-
мою інженерних та природних бар’єрів. Основними компонентами інженерних 
бар;єрів є: 

• матриця, яка утримує радіонукліди (РН);
• залізобетонний контейнер та монолітні залізобетонні секції сховища;
• багатошаровий протифільтраційний екран.

Природними бар'єрами для сховищ комплексу «Вектор» є геологічні і 
гідрогеологічні параметри майданчику, які повинні забезпечувати надійну 
ізоляцію РАВ від довкілля або мінімізувати вплив радіонуклідів на природні 
компоненти  при їх вилуговуванні з тіла поховання.

 Для компонентів інженерних бар’єрів до теперішнього часу відсутні 
конкретні параметри, необхідні для оцінки довготривалої безпеки поховання.

Вилуговування із матриці: Вилуговування радіонуклідів із форми РАВ, як 
один з важливих механізмів виходу радіонуклідів у біосферу, має бути таким, 
щоб вихід радіонуклідів за межі сховища не перевищував рівнів, які гарантува-
тимуть додержання критеріїв безпеки [1]. На поточний час чинний лише один 
документ, що містить вимоги до матриці: «Критерії приймання  радіоактивних 
відходів на захоронення в спеціально обладнаному приповерхневому сховищі 
твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ. Перший етап експлуатації 
СОПСТРВ. Приймання РАВ від ЗПРРВ та ЗПТРВ ДСП ЧАЕС для захоронення в 
два симетричних відсіки СОПСТРВ», і який має тимчасовий характер застосу-
вання лише для двух відсіків сховища. 

Підкреслимо, що параметри швидкості вилуговування ≤ 10-3 г/см2·доб  
встановлені тільки для цементної матриці кінцевого продукту переробки рідких 
РАВ на заводі ЧАЕС. При цьому швидкість вилуговування визначається згідно 
ГОСТ 29114-91 «Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устой-
чивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного вы-
щелачивания» впродовж 1-2 місяців, що не дає підстав для екстраполяції отри-
маних значень на сотні років. Для твердих РАВ, розміщених в залізобетонному 
контейнері, обмеження на швидкість вилуговування не встанавлено взагалі.

 Залізобетонний контейнер (секція сховища) розглядаються в якості 
найважливішого компонента системи техногенних захисних бар’єрів. Вони 
виконують дві основні функції:
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• забезпечення довготривалого фізичного збереження ємності для ізоляції 
вмісту від довкілля;   

• забезпечення низької проникності для відвертання виходу радіонуклідів 
з місткості по дифузійному механізму.

Виміряні експериментально коефіцієнти дифузії D деяких радіонуклідів у 
бетоні мають досить низькі значення в діапазоні 10-12 – 10-14 м2/с. За роз-
рахунками при D=10-13 м2/с нуклід  137Cs за 300 років не вийде за стінку 
контейнера завтовшки 220 мм [2].  Проте в реальності відомі ситуації зі швид-
ким проникненням радіонуклідів крізь шар залізобетону. Як приклад можна 
привести промислові радіаційні аварії на пунктах захоронення РАВ Київського 
і Харківського комбінатів  УКрДО « Радон», де відмічено інтенсивне винесення 
тритію із залізобетонних сховищ і масштабний вихід радіонуклідів з припо-
верхневих сховищ твердих РАВ Ленінградського спецкомбінату « Радон» [3].

При проведенні дезактиваційних робіт на енергоблоці №3 ЧАЕС відмічено, 
що у присутності вологи радіонукліди можуть проникати у бетон на глибину 
декількох сантиметрів всього за декілька діб [4]. Швидка міграція радіонуклідів 
через товщу бетону обумовлена наявністю в останньому мікрокапілярів, 
мікротріщин, пористості і таке інше, і робити висновки про захисні властивості 
бетону грунтуючись лише на дифузійному механізмі неправомірно.

 Фильтраційний екран. Проектні рішення щодо спорудження поверх-
невих сховищ на майданчику «Вектор» передбачають створення глиняних 
протифільтраційних екранів під  монолітними залізобетонними плитами. Ще 
один глиняний екран передбачається створити над сховищем після його за-
криття. 

Функція безпеки верхнього глиняного шару полягає в зменшенні інфільтрації 
метеоопадів. Зважаючи на наявність пористості, зазначеної в проектному 
коефіцієнті фільтрації, надходження опадів в сховище неминуче і певна кількість   
вологи просочить тіло відходів із самого початку. Оцінюваний коефіцієнт 
фільтрації в «глиняному» шарі коливається в широких межах – від 2 10-3м/доб 
до 4,2 10-2м/доб.

 Функція безпеки нижнього глиняного шару передбачає сорбцію  радіонуклідів 
в системі захоронення, проте коефіцієнти розподілу Kd і пористість для згаданих 
глинистих порід не визначені, особливо в умовах взаємодії з рідкою фазою, на-
сиченою продуктами взаємодії інфільтраційної води з бетоном. Високий вміст 
іонів Са2+ і гідратованих з’єднань алюмінію укупі з рН > 7 приведе до зниження 
сорбційної здатності глин, до їх розбухання, кольматації і кінцевим чином до 
зниження фільтраційної здатності. В цьому випадку рівень інфільтраційної 
води підвищиться, що зважаючи на припинення роботи дренажних систем при 
завершенні етапу активного контролю, викличе ефект переповненого блюдця 
і безпосередній вступ забрудненого інфільтраційного потоку в зону аерації 
минувши нижній глиняний шар.

 Зона аерації (ЗА).  Ненасичена ЗА є єдиним захисним бар’єром між зруй-
нованим сховищем і грунтовим водоносним горизонтом. 

Міграція РН у зоні аерації є складним природним процесом, інтенсивність 
якого залежить від багатьох факторів, серед яких особливо слід відзначити 
форму знаходження РН, мінеральний і гранулометричний склад порід. 
Характерною особливістю процесу міграції у ненасиченій ЗА є наявність різних 
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форм рухливості водної фази. Чим більша затримка РН в процесі міграції через 
ненасичену ЗА, тим більше радіонуклидів розпадеться і тим більший захисний 
потенціал геологічної системи.

В геологічній будові зони аерації приймають участь середньоплейстоценові 
відклади, що створені флювіогляціальними, озерно-флювіогляціальними і мо-
ренними відкладами. За даними Київського інституту інженерних вишукувань 
«Енергопроект» середньоплейстоценові відклади поділяються на декілька 
літологічних різновидів, характеристики яких наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Узагальнена характеристика літологічних різновидів 

Грунти

Щільність 
сухого 

грунту, г/
см3

Природна 
вологість, 

об’ємна 
доля

Пористість

Вміст 
мілкої 

фракції,% 
0,25-

0,1 мм
0,01-

0,005 мм

Пісок мілкий, щільний, 
неоднорідний за грану-
лометричним складом, 

світло-сірий, жовтувато-
сірий

1,72 0,06 — 0,20
0,35 55

13,1

Пісок пилуватий, 
щільний, неоднорідний 
за гранулометричним 
складом, світло-сірий, 

жовтувато-сірий

1,73 0,09 — 0,19 0,35
49,3
33,5

Супісок піщанистий, 
світло-бурий, жовту-

вато-бурий, місцями з 
прошарками піску

1,78 0,13 — 0,17 0,33
31,6
13

(<0,005-9,2)

Суглинок легкий 
піщанистий, сірий, 

бурий, червонувато-ко-
ричневий

1,77 0,17 0,34

35
12,1

(<0,005-
10,9)

Пісок середньої 
крупності, щільний, 

однорідний за 
гранулометричним 

складом,  

1,73 0,04 — 0,18 0,35 6,2

Потужність ненасиченої ЗА в районі майданчика «Вектор» складає 
M = 14 метрів.  Медіана значень природної об’ємної вологості (W) мілких пісків, 
які превалюють у геологічних розрізах в районі майданчика комплекса «Вектор», 
складає W = 0,127. Авторами [5] на основі ізотопних датувань встановлено, що 
величина середньобагаторічного (за останні 60 років) інфільтраційного жив-
лення підземних вод становить ɛ = 200 мм/рік = 200 л/(м2•рік) на ділянці першої 
надплавної тераси р. Прип’ять у ближній зоні ЧАЕС. Виходячи із зазначеного 
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час нисхідної міграції Tза, за який атмосферні опади з поверхні грунту досяг-
нуть рівня грунтових вод, Tза = М·W·1000/ɛ ≈ 9 років, що свідчить про високу 
швидкість нисхідної міграції води в ненасиченій ЗА. Єдиним механізмом захисту 
грунтового водоносного горизонту від проникнення РН шляхом затримки їх 
міграції в ЗА є процеси сорбції на природних мінералах.

Визначені експериментально величини коефіцієнтів розподілу для основних 
дозоутворюючих радіонуклідів  у зоні відчуження 137Cs, 90Sr і 239Pu наведені у 
публікаціях [6,7,8]. Для розуміння особливостей сорбційних процесів в системі 
«РН—грунти» слід відзначити, що для піщаних грунтів в районі майданчика «Век-
тор» характерний значний вміст мілких фракцій <0,1 мм (від 13,1 до 51,1%), які 
мають достатньо розвинуту поверхню з активними сорбційними центрами. З 
метою забезпечення більшої консервативністі розрахунків використана медіана 
середньомінімальних значень Kd.

Таблиця 2. Середньомінімальні значення (медіана) K
d

 для піщаних грунтів 
майданчика комплекса «Вектор» [8]

Радіонуклід
Пісок 

мілкий
Пісок пилу-

ватий
Супісок 

піщанистий

Суглинок 
легкий 

піщанистий

Пісок 
середньої 
крупності

90Sr
3,5 [6]

2,65
4,2 7,4 16 2,0

137Cs 180 230 400 370 170

239Pu 100 200 800 950 90

З урахуванням парціальної долі кожного із вказаних в таблиці 1 літологічних 
різновидів та отриманих середньомінімальних значень (медіана) K

d
 (таблиця 2) 

на підставі геологічних розрізів для 24 свердловин розраховані інтегральні 
значення K

d
 для ЗА в районі майданчика «Вектор» із подальшим визначенням 

коефіцієнту затримки R, 

де ρ – щільність грунтів зони аерації, n – вологість, об‘ємна доля. 
який характеризує ступінь зменшення конвективної і дифузійної міграції ком-
понента у пористому середовищі порівняно із швидкістю руху води – табл.3.

Таблиця 3. Інтегральні коефіцієнти розподілу (медіана) та коефіцієнти затримки 
для ЗА майданчика «Вектор»

Коефіцієнт розподілу  Kd
90Sr 137Cs 239Pu

4,8 246 329

Коефіцієнт затримки  R 66 3320 4450

Час міграції радіонуклідів через ЗА до рівня  грунтових вод Т
рн 

можна 
визначити як Т

рн
 = T

за
·R і відповідні значення складають 590 років для 90Sr, 

R= 1+ dK
n

ρ ⋅
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30000 років для 137Cs і 40000 років для ізотопів плутонію. Отримані результати 
щодо часу міграції радіонуклідів через ЗА можуть викликати деякий подив, 
адже за загальноприйнятою точкою зору грунтовий водоносний горизонт у 
четвертинних відкладах у ближній зоні ЧАЕС є незахищеним від радіаційного 
забруднення. Однак порівняння з раніш виконаними експертними оцінками 
захисних властивостей ЗА дають підставу стверджувати, що піщані грунти 
ненасиченої зони аерації є досить дієвим природним бар’єром на шляху 
проникнення РН у підземні води.

Для ЗА, складеної виключно із мілких пісків і пісків середньої крупності, був 
виконаний надзвичайно консервативний розрахунок об’єму забрудненої РН 
води, який може безпечно профільтруватися через одиницю площі поперечного 
перерізу потоку при потужності слою грунтів 11 метрів [8]. Перерахунок цих 
даних на М = 14 метрів і ɛ = 200 мм/рік=200 л/(м2•рік) дає оцінку часу міграції 
радіонуклідів через зону аерації до рівня грунтових вод Т

рн
, який складає 108, 

7400 та 4000 років, для 90Sr, 137Cs і 239Pu відповідно. Однак ці результати не 
враховують сорбційні властивості пилуватих пісків, супісків та суглинків, які 
складають біля 50% потужності ЗА і в основному визначають захисні властивості 
ненасиченої зони аерації. Навіть найбільш  консервативний розрахунок часу 
міграції радіонуклідів через зону аерації до рівня грунтових вод дає підстави 
стверджувати, що за цей час активність найбільш мобільного у природних умовах 
Полісся радіонукліда 90Sr зменшиться як мінімум на порядок, а 137Cs внаслідок 
радіоактивного розпаду не зможе дістатися до водоносного горизонту.

Гідрогеологічні умови площадки «Вектор».  Водоносний комплекс чет -
вертинних відкладень приурочений до товщі средньочетвертичных флю віо-
глаціальних відкладень.    Водовміщуючі породи представлені пісками різного 
гранулометричного складу, переважно пилуватими і дрібнозернистими з 
прошарками супісків і суглинків, містять  малопотужні лінзи глинистих пісків 
і не відрізняються за своїми сорбційними параметрами від пісків ЗА. Після 
завершення періоду експлуатації і закриття сховища перенесення підземними 
водами є основним потенційним механізмом міграції радіонуклідів в довкілля.

 Для оцінки захисної здатності водоносного комплексу четвертинних 
відкладень розглянутий  референтний сценарій потенційного опромінення 
у вигляді надходження 90Sr з  питною водою зі свердловини (чи колодязя).  
Допустима концентрація ДК

В
ingest для 90Sr дорівнює 10 Бк/л, об’єм споживання 

800 л/рік.   Індивідуальна річна ефективна доза опромінення критичної групи 
населення від усіх об’єктів комплексу « Вектор» обмежена величиною 0,3 мЗв  
[9]. Як наслідок  при розрахунку приймалося, що концентрація  90Sr   в питній 
воді свердловини на відстані 1000 метрів від площадки не перевищить 3 Бк/л.

Консервативний сценарій припускає, що внаслідок деяких катастрофічних 
явищ природного або техногенного походження після закінчення активного 
контролю, тобто у момент Т

0
+500, відбувається повне руйнування усієї системи 

інженерних бар’єрів і 90Sr  без будь-якої затримки в ЗА надходить в четвертинний 
водоносний горизонт. Міграція радіонуклідів у гідрогеологічному середовищі 
в розчиненій формі визначається процесами конвективно-дисперсійного 
перенесення у водному середовищі, сорбції на грунтах і радіоактивного 
розпаду.  Дійсна швидкість руху підземних вод четвертинного водоносного 
комплексу в районі сховища складає    W = 44 м/рік.
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Зважаючи на незначну дисперсію потоку припустимо, що уся активність, що 
надійшла через ЗА, знаходиться у верхніх 5 метрах водоносного четвертинного 
комплексу  і зв’язок з еоценовим горизонтом відсутній.  Консервативно 
прийнято, що при русі вод четвертинного водоносного комплексу розбавлення 
внаслідок вступу метеорних вод не відбувається, рух носить виключно 
адвективний характер.  Виходячи з викладених передумов в цьому випадку 
активність 90Sr, яку можна безпечно розмістити на майданчику комплексу 
«Вектор», складе 3•1017 Бк, що перевершує кількість радіостронцію 8,14•1015 Бк, 
яка надійшла в довкілля в результаті аварії на енергоблоці №4 ЧАЕС і практично 
дорівнює загальній активності 90Sr 2,3•1017 Бк, накопиченій в активній зоні 
енергоблоку №4 на момент катастрофи. Якщо врахувати захисні властивості 
ЗА, ліміт активності, що безпечно розміщується на майданчику комплексу 
«Вектор», зросте як мінімум на порядок.

   Таким чином, можливо зробити попередній висновок про те, що ком-
плекс «Вектор» має значний потенціал забезпечення безпечного розміщення 
кондиційованих РАВ за рахунок сорбційних властивостей природних бар’єрів. 
В той же час оцінка стійкості інженерних бар’єрів  до деградації в умовах дії 
чинників довкілля є актуальним завданням оцінки довгострокової безпеки 
поховання.
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ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ ² ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²ß ÐÅÆÈÌÓ ÏÅÐ²ÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÑÊÈÄÀÍÍß ÇÂÎÐÎÒÍÈÕ 
ÂÎÄ Ç ÍÀÊÎÏÈ×ÓÂÀ×À Ó Ð²×ÊÓ

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що при розробленні ін ди ві дуаль-
них  регламентів скидання зворотних вод з накопичувачів промислових забруд-
нених стічних, чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод [1] треба розраховувати 
режим скидання. При періодичному скиданні зворотних вод з накопичувача їх 
витрата та об’єм води у накопичувачі є періодичними функціями часу з періодом 
1 рік, причому скидання зворотних вод протягом року складається із низки 
етапів скидання, на кожному з яких витрата зворотних вод є постійною [2]. Ре-
жим скидання є заданим, якщо визначені кількість і тривалість етапів скидання 
та витрата зворотних вод на кожному з етапів [2]. У даній роботі розглядається 
відносно простий випадок, коли кількість етапів скидання дорівнює двом, при-
чому перший із цих етапів відповідає періоду весняного паводку у річці, що 
приймає зворотні води. 

При розрахунку режиму скидання, як правило, необхідно розраховувати 
максимально допустиму витрату – таку максимальну витрату зворотних вод, 
при якій в контрольному створі річки дотримуються норми якості води, тобто 
виконуються умови

                                                     ( i  = 1, 2, …, N ),
– максимальна концентрація і -ої нормованої речовини в кон-

трольному створі та ГДК цієї речовини; N  – кількість нормованих речовин.
Н е х а й – концентрація і -ої нормованої речовини у зворотних водах, 

а  – фонова концентрація [3] цієї речовини. Якщо хоча би для одної 
з нормованих речовин виконується умова , то норми якості 
води порушуються при будь-якій витраті зворотних вод. Якщо для всіх  нормо-
ваних речовин виконується умова , то скидання зворотних вод 
з будь-якою витратою не може призвести до порушення норм якості води [3]. 
У цих двох випадках максимально допустима витрата не розраховується. 
В інших випадках максимально допустима витрата mg  є розв’язком рівняння

                                                         jm ngn =)( ,                                                               (1)
в якому кратність розбавлення )( mgn  зворотних вод в максимально за-

брудненому струмені контрольного створу розраховується за формулами [3], 
а величина jn  задається так:

де i  - номер нормованої речовини, для якої виконується умова 
S – кількість таких речовин. 

таде
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Рівняння (1) розв’язується, наприклад, відносно простим чисельним методом 
бісекції [4].

Розрахунок режиму періодичного скидання зворотних вод з накопичувача 
полягає у визначенні витрат 1g , 2g  зворотної води, яка скидається з накопи-
чувача на етапах 1, 2. Ці витрати розраховуються з урахуванням наступних умов.

Умова не переповнення накопичувача:
                                   ,                                                           (2)

де )(tV  – об’єм води у накопичувачі в залежності від часу t ; РМОV  та НПРV  
– значення об’єму V  при рівні мертвого об’єму та при нормальному підпірному 
р і в н і  в о д и  у накопичувачі; 1τ  і 2τ  – тривалості етапів скидання 1 і 2 ( 1τ
+ 2τ  = 1 рік).

Умова періодичності скидання зворотних вод:
                                             21()0( ττ += VV ).                                                            (3)

Умова дотримання норм якості води в контрольному створі:

                                            11 gg ≤ ,   22 gg ≤ ,                                                           (4)
де 1g , 2g  – максимально допустимі витрати на етапах скидання 1, 2.
Умова обмеженості витрати зворотних вод:
                                                                                   (5)

де maxg  – витрата зворотних вод, що відповідає максимальній пропускній 
спроможності випуску цих вод.

Задача розрахунку режиму періодичного скидання формулюється так: 

враховуючи умови (2) – (5), необхідно розрахувати витрати 1g , 2g  при заданих 
значеннях величин τ

1
, τ

2
 , g1, g2, gmax, VНПР, VРМО, G1, G2 (G1, G2 – витрати  води, яка 

надходить у накопичувач на етапах 1, 2). 
 Якщо розрахунок максимально допустимої витрати не виконується, 

то режим скидання розраховується без урахування умови (4). Опишемо цей 
розрахунок.

 Записуючи рівняння водного балансу накопичувача на етапах скидання 
1, 2 з урахуванням умови (3), одержимо:

                                                            (6)

де ΔV=V1 – V0, V0  та V1  – об’єми води у накопичувачі на початку та наприкінці 
етапу 1.

Підставляючи (6) у (5) та враховуючи умову (2), знаходимо:

                                          11max11 )( ττ GVgG ≤Δ≤− ,                                                  (7)
                                        )( 2max222 GgVG −≤Δ≤− ττ ,                                            (8)

                                                  pp VVV ≤Δ≤− ,                                                             (9)  
де РМОНПРp VVV −= .
Уведемо такі позначення:
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Можна показати, що система нерівностей (7) – (9) має розв’язок лише у 
випадку, коли виконуються умови

               )( 21max2211 ττττ +<+ gGG ,   β~<− рV ,     рV<α~ ,                             (10)
причому цей розв’язок такий:
                                                          βα ≤Δ≤ V .                                                                  (11)

Якщо хоча б одна з умов (10) не виконується, то скидання зворотних вод 
з дотриманням умов (2), (3), (5) є неможливим. Тому при проектуванні нако-
пичувача величини gmax , Vр  слід вибирати так, щоби виконувалися умови (10).

Якщо задати будь-яке значення ΔV , що задовольняє умові (11), та за фор-
мулами (6) розрахувати відповідні витрати g1, g2, то при цих витратах умови (2), 
(3), (5) будуть виконуватися. Таким чином, без урахування умови (4) режим 
скидання розраховується неоднозначно.

Опишемо розрахунок режиму скидання з урахуванням умови (4). 
Підставляючи (6) у (4), одержимо

                                                       BVA ≤Δ≤ ,                                                         (12)
де
               

Система нерівностей (11), (12) має розв’язок лише у випадку, коли викону-
ються умови  

                                                                                                  (13)

причому цей розв’язок такий:
                                                     .                                        (14)                                                   

Якщо хоча б одна з умов (13) не виконується, то скидання зворотних вод з 
дотриманням умови (4) є неможливим. В цьому випадку витрати g1, g2 ,  роз-
раховуються без урахування умови (4), як описано вище. Якщо ж умови (13) 
виконуються, то задавши будь-яке значення ΔV, що задовольняє умові (14), за 
формулами (6) можна розрахувати відповідні витрати g1, g2 , при яких будуть 
виконуватися умови (2) – (5). Таким чином, в усіх випадках режим скидання 
розраховується неоднозначно. Для усунення цієї неоднозначності доцільно 
виконати оптимізацію режиму скидання, яка описується нижче.

На етапах скидання 1, 2 негативний вплив скидання на якість води в кон-
трольному створі  можна характеризувати величинами F1, F2 ,  які визначаються 
так [5]:

                        ∑
=

=
1

1
,11 /

N

i

ГДК
іi СCF ,   ∑

=
=

2

1
,22 /

N

i

ГДК
іi СCF ,                                  (15)

де iC ,1 , iC ,2  – максимальні концентрації i -ої нормованої речовини в кон-
трольному створі на етапах скидання 1, 2; 1N , 2N  – кількості нормованих 
речовин (на етапах 1, 2), максимальна концентрація яких в контрольному створі 
перевищує їх ГДК.

Враховуючи, що при збільшенні тривалості етапу скидання збільшується 
його негативний вплив на якість води в контрольному створі, цю якість води 
для всього режиму скидання доцільно характеризувати величиною ΣF , що 
визначається так: 
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                                               )/()/( 21222111 ττττττ +++=Σ FFF .                               (16)

Із (15), (16) одержимо:
                   ∑∑

==
Σ +++=

21

1
,2212

1
,1211 /)/(/)/(

N

i

ГДК
іi

N

i

ГДК
іi СCСCF ττττττ .                 (17)

Згідно із формулами (6), витрати 1g , 2g  є заданими функціями величини 

VΔ , а інші величини, що необхідні для розрахунку концентрацій iC ,1 , iC ,2  [3], 
вважаються заданими. Тому, відповідно до формули (17), маємо )( VFF Δ= ΣΣ  
де )( VF ΔΣ  – задана функція. При оптимізації режиму скидання функція )( VF ΔΣ  
мінімізується на інтервалі (11) або (12) (в залежності від неможливості або 
можливості дотримання норм якості води) з використанням будь-якого із чи-
сельних методів мінімізації функції одної змінної [4].

У табл. 1 в якості прикладу наведені результати розрахунків оптимального 
режиму скидання при різних значеннях витрати 21 GGG == . У цих розрахунках 
вважалося, що в контрольному створі відбувається повне змішування зворот-
них вод з річковою водою, та використовувалися такі вихідні дані: 1τ = 31 доба; 

2τ = 334 доби; рV = 5 млн. м3; maxg = 73 млн. м3/рік; 1Q = 5,68 м3/с; 2Q = 0,09 м3/с 
( 1Q , 2Q  – витрати води у фоновому створі на етапах скидання 1, 2). Інші вихідні 
дані розрахунків наведені у табл. 2. Відзначимо, що в даному випадку 1g = 
34,12 млн. м3/рік, 2g = 0,15 млн. м3/рік.

Оскільки 21 GGG ==  і 1τ + 2τ  = 1 рік, перша з умов (10) виконується ли ше 
при   G<gmax=73 млн. м3/рік (табл. 1), та із (6) випливає, що умова (4) дотриман-
ня норм якості виконується лише при 

                                =++< )/()( 212211 ττττ ggG  3.03 млн. м3/рік.
Як видно із табл. 1, при  <G  3,03 млн. м3/рік маємо min,ΣF = max,ΣF = 0, 

а оптимальні витрати 1g , 2g  відсутні. Це обумовлено тим, що в даному випад-
ку при всіх значеннях величини VΔ , які задовольняють умові maxmin VVV Δ≤Δ≤Δ
в контрольному створі дотримуються норми якості води. В цьому випадку 
описана вище оптимізація режиму скидання недоцільна, а витрати g1, g2 роз-
раховуються за формулами (6) при будь-якому значенні величини VΔ , що 
задовольняє умові (11) (вибираючи це значення, можна врахувати відповідні 
побажання підприємства-водокористувача, для якого розробляється 
індивідуальний  регламент  скидання зворотних вод).

Якщо >G 3,03 млн. м3/рік, то min,max, ΣΣ > FF  (табл. 1). При цьому 

min,max, ΣΣ >> FF , якщо величина G  наближається до 3,03 млн. м3/рік. Напри-
клад, при =G 3,04 млн. м3/рік маємо max,ΣF / min,ΣF = 128, тобто в цьому випад-
ку оптимізація режиму скидання дозволяє дуже значно зменшити негативний 
вплив скидання зворотних вод на якість води в контрольному створі. При по-
дальшому збільшенні витрати G  «виграш від оптимізації» суттєво зменшується 
(табл. 1). Наприклад, при =G 10 млн. м3/рік маємо max,ΣF / min,ΣF = 1,1.
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Таблиця 1. Результати розрахунків оптимального режиму скидання 

G ,
млн. 

м3/рік

1g , *)
млн. 

м3/рік

2g ,
млн. 

м3/рік

оптVΔ
млн. м3

minVΔ
млн. м3

maxVΔ
млн. м3

min,ΣF max,ΣF

1 – – – -0,915 -0,778 0 0

2 – – – -1,830 -1,693 0 0

2,5 – – – -2,288 -2,151 0 0

3,02 – – – -2,641 -2,627 0 0

3,04 34,27 0,142 -2,652 -2,782 0,258 0,085 10,88

5 57,4 0,137 -4,45 -4,575 0,425 0,36 12,9

10 68,87 4,536 -5,0 -5,0 0,849 12,86 14,19

20 34,03 18,7 -1,192 -4,501 1,7 14,9 15,12

30 34,03 29,7 -0,342 -3,652 2,548 15,33 15,63

40 34,03 40,55 0,507 -2,803 3,397 15,54 15,86

50 34,03 51,48 1,356 -1,953 4,247 15,66 16,0

60 34,09 62,405 2,200 -1,104 5,0 15,75 16,10

70 37,68 73,0 2,745 -0,255 2,745 15,98 16,12

71 49,45 73,0 1,830 -0,17 1,83 15,99 16,7

72 61,23 73,0 0,915 -0,085 0,915 16,17 16,18

*) Примітка: g1, g2 ,  – оптимальні витрати зворотної води на етапах скидан-

ня 1, 2; оптVΔ , minVΔ , maxVΔ  – оптимальне, мінімальне та максимальне значен-

ня величини VΔ ; min,ΣF , max,ΣF  – мінімальне та максимальне значення функції 
)( VF ΔΣ .

Таблиця 2. Концентрації нормованих речовин (вихідні дані розрахунків)

Назва речовини
(показника)

Гранично 
допустима 

концентрація, 
мг/л

Концентрація у 
зворотній воді, 

мг/л

Фонова концентрація, мг/л

Етап 1 Етап 2

Завислі речовини 25 35 10 15

Мінералізація 1000 2000 800 900

Сульфати 100 200 70 80

Хлориди 300 500 150 200

Азот амонійний 0,64 0,8 0,3 0,4

Нітрати 40 60 30 20

Нітрити 0,066 0,15 0,05 0,06

Фосфати 2,1 4,0 1,5 2,0

Нафтопродукти 0,05 0,1 0,02 0,03

БСК
5

3,0 5,0 1,0 2,2
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Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский 
институт экологических проблем», г. Харьков, Украина

ÊÐÈÒÅÐÈÀËÜÍÀß ÎÖÅÍÊÀ È ÂÛÁÎÐ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ Î×ÈÑÒÊÈ 
ÃÐÓÍÒÎÂ ÎÒ ÏÅÑÒÈÖÈÄÎÂ  ÄËß ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÛÂØÈÕ 
ÑÊËÀÄÎÂ ÕÑÇÐ

Экологическая ситуация, которая складывается в Украине в связи с нако-
плением непригодных и запрещенных к использованию пестицидов, вызывает 
особую тревогу. 

Лаборатория природоохранных мероприятий в агропромышленном и то-
пливно-энергетическом комплексах УКРНИИЭП с 2007 проводит системати-
ческие исследования в Харьковской области в районах расположения бывших 
мест и складов хранения ХСЗР (рис. 1).

За период с 2007 по 2014 гг. было обследовано свыше 45 мест хранения 
непригодных и запрещенных к применению пестицидов, расположенных в 
16 районах Харьковской области. В ходе исследований было выявлено не-
удовлетворительное состояние хранения пестицидов, с нарушением правил 
хранения, что приводило к хроническому загрязнению окружающей среды.

С 2012 г. непригодные и запрещенные к использованию пестициды в 
Харьковской области отсутствуют. Однако при этом остались загрязненные 

Рис. 1. Карта-схема расположения районов Харьковской области, в которых 
проводились исследования мест хранения непригодных пестицидов
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территории бывших мест и складов хранения ХСЗР. По результатам преды-
дущих исследований [1, 2] установлено, что грунты этих территорий слишком 
загрязнены остатками пестицидов: в некоторых случаях  кратность превышения 
ПДК достигает 100 и более раз. В основном грунты территорий бывших складов 
загрязнены особо опасными для биоты персистентными хлорорганическими 
пестицидами ГХЦГ, ДДТ, которые согласно Стокгольмской конвенции отнесе-
ны к стойким органическим загрязнителям и представляют собой серьезную 
проблему для окружающей среды и здоровья человека. 

Поэтому разработка природоохранных мероприятий по очистке и восста-
новлению грунтов в районе бывших складов ХСЗР является актуальной задачей.

Существует множество методов очистки грунтов от остатков пестицидов, 
которые условно можно разделить на 3 группы: 1) термическая очистка; 2) фи-
зико-химическая очистка; 3) биологическая очистка. 

Термическая очистка грунтов  заключается в сжигании загрязненного 
грунта. Наиболее распространено сжигание в роторных печах [3]. Почва после 
обжига может быть возвращена на место её удаления. Следует отметить, что 
этот метод не может использоваться на территории Украины ввиду отсутствия 
необходимого для этого оборудования.

Среди физико-химических методов очистки грунтов наиболее часто при-
меняют: озонирование или ультрафиолетовое облучение (O3/УФ), обработку 
полиэтиленгликолем (ПЭГ и КОН), обработку 0-валентным железом (Fe (0)). 
Озонирование является более эффективным методом очитки в сочетании 
с ультрафиолетовым облучением, т.к. УФ лучи способствуют образованию 
водородных радикалов, которые являются эффективными окислителями [4]. 
Преимуществами озонирования является мобильность, простота эксплуатации 
и быстрый эффект. К недостаткам метода очистки можно отнести высокие 
энергозатраты и дорогостоящее оборудование.

Обработку ПЭГ и КОН можно применять для грунтов, загрязненных хло-
рорганическими и циклодиеновыми пестицидами [5]. Эффективность такого 
метода около 99 %. Недостатком обработки ПЭГ и КОН являются значительные 
затраты на построение и обслуживание оборудования.

Обработка 0-валентным железом загрязненного грунта способствует 
дегалогенированию пестицидов. Исследования [6] показали, эффективность 
очистки сильно  загрязненного грунта (> 1400 мг/кг), которая после обработки 
смесью 0-валентного железа, сульфата алюминия и уксусной кислоты, до-
стигала 99%. 

К биологическим методам очистки грунтов относятся компостирование, 
фиторемедиация и биоаугментация. Компостирование, по сравнению с дру-
гими методами очистки, не предполагает образования опасных газообразных 
веществ, способных загрязнять атмосферу. При компостировании в анае-
робных условиях пестициды расщепляются до нетоксичных компонентов [7].

Фиторемедиация – это технология восстановления загрязненной среды 
с использованием различных видов растений. Фиторемедиационная техно-
логия применяется непосредственно в районе загрязнения, способствует 
снижению затрат и уменьшению контакта загрязнённого грунта с людьми 
и окружающей средой. Самое главное, после фиторемедиации почва не 
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теряет своего плодородия. Следовательно, эта технология является эко-
логически безопасной и экономически выгодной [8].

Метод биоаугментации основывается на использовании отдельных микро-
организмов для деградации пестицидов. Пестициды метаболизируют (в 
аэробних и анаэробних условиях) и превращаются в менее токсичные вещества 
[3]. Недостатком такого метода может быть чрезмерное размножение микро-
организмов в очищаемом грунте.

Целью данной работы было рассмотрение существующих методов очистки 
грунтов от остатков пестицидов и проведение их сравнительного анализа с 
целью определения оптимального метода для использования непосредственно 
на территории бывшего склада ХСЗР.

Для выбора наиболее приемлемого метода очистки грунтов от пестици-
дов использовали 5 критериев (табл. 1): 1) герметичность; 2) эффективность 
очистки; 3) стоимость; 4) время; 5) размер (установки). 

Таблица 1. Критерии, использованные для сравнительного анализа

№ 
п/п

Наименование 
критерия

Максимальная 
оценка, в балах Характеристика критерия

1 Герметичность 25
При проведении очистки грунтов не должно происходить 
загрязнение окружающей среды

2
Эффективность 

очистки
25

В результате очистки грунтов пестициды должны быть 
преобразованы в нетоксичные вещества 

3 Стоимость 20
Метод очистки грунтов должен быть наиболее экономиче-
ски выгодным, с минимальными затратами энергии

4 Время 15 Процессы деградации должны проходить быстро

5
Размер (уста-

новки)
15

Метод очистки грунтов должен быть пригоден для при-
менения непосредственно на территории бывшего склада 
ХСЗР

Каждому критерию присвоили бал от 1 до 25, который определяет степень 
его важности. Далее проводился анализ и экспертная оценка каждого способа 
очистки грунтов от пестицидов по критериям, результаты которых представ-
лены в табл. 2–9. В табл. 10 представлена суммарная оценка анализируемых 
методов.

Таблица 2. Результаты критериальной оценки метода очистки грунтов 
«рекультивация» 

№ 
п/п

Наименование 
критерия

Описание
Оценка 
в балах

1
Герметич-
ность(25)

Поверхностные стоки будут содержать остатки пестицидов.
Возможно загрязнение грунтовых вод в результате сильного 
дождя или таяния снега.

19

2
Эффектив-
ность(25) 
очистки

Зависит от вида и концентрации пестицидов. 
Достаточно эффективен для деградации большинства пести-
цидов.

21

3 Стоимость(20)
Минимальные энергетические затраты и простое техническое 
обслуживание. 20

4 Время(15) Зависит от типа пестицидов и их концентрации 10

5
Размер (уста-

новки)(15)
Зависит от площади загрязнённого грунта. Возможно примене-
ние метода на территории бывшего склада 12
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Таблица 3. Результаты критериальной оценки метода очистки грунтов 
«озонирование или УФ» 

№ 
п/п

Наименование критерия Описание
Оценка в 

балах

1 Герметичность(25) Высокая степень герметичности 25

2
Эффективность(25) 

очистки

Зависит от вида и концентрации пести-
цидов. 
В результате процесса могут образоваться 
другие токсичные  вещества.

18

3 Стоимость(20)
Дорогостоящее оборудование. Энергоза-
тратный

10

4 Время(15) Процесс происходит достаточно быстро. 15

5 Размер (установки)(15)
Зависит от площади и объема загряз-
нённого грунта.  Возможно применение 
метода на территории бывшего склада.

11

Таблица 4. Результаты критериальной оценки метода очистки грунтов «Обработка 
0-валентным железом» 

№ 
п/п

Наименование критерия Описание
Оценка в 

балах

1 Герметичность(25) Высокая степень герметичности 25

2
Эффективность(25) 

очистки

Эффективен только в кислой среде и  при 
отсутствии других веществ, которые могут 
соединяться с ионами железа.

18

3 Стоимость(20)
Относительно низкая стоимость. Простота 
в эксплуатации.

17

4 Время(15)
Процесс происходит быстро при условии 
использования УФ-излучения

13

5 Размер (установки)(15)
Зависит от площади и объема загряз-
нённого грунта. Возможно применение 
метода на территории бывшего склада

12

Таблица 5. Результаты критериальной оценки метода очистки грунтов 
«обработка ПЭГ и КОН» 

№ 
п/п

Наименование критерия Описание
Оценка в 

балах

1 Герметичность(25)
Достаточно герметичен, если оборудована 
система для очистки и контроля выбросов

22

2
Эффективность(25) 

очистки

Зависит от вида и концентрации пести-
цидов. 
Не эффективен для грунтов с содержани-
ем высоких концентраций ХОП

14

3 Стоимость(20)
Доступные и экономичные материалы. 
Энергозатратный.

16

4 Время(15)
После процесса дехлорирования необхо-
димо время для биодеградации

10

5 Размер (установки)(15)
Не возможно применение для больших 
объемов загрязненных грунтов

8
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Таблица 6. Результаты критериальной оценки метода очистки грунтов 
«компостирование» 

№ 
п/п

Наименование критерия Описание
Оценка в 

балах

1 Герметичность(25)
Достаточно герметичен, особенно при ис-
пользовании биореактора

24

2
Эффективность(25) 

очистки
Эффективная биодеградация пестицидов 25

3 Стоимость(20) Экономически выгодный 20

4 Время(15) Зависит от типа и содержания пестицидов 12

5 Размер (установки)(15)
Зависит от площади загрязнённого грунта 
Возможно применение метода на террито-
рии бывшего склада

14

Таблица 7. Результаты критериальной оценки метода очистки грунтов 
«биоаугментация» 

№ 
п/п

Наименование критерия Описание
Оценка в 

балах

1 Герметичность(25)
Достаточно герметичен, если использо-
вать биореактор

22

2
Эффективность(25) 

очистки
Эффективная биодеградация пестицидов 25

3 Стоимость(20) Экономичен 17

4 Время(15) Зависит от типа и содержания пестицидов 13

5 Размер (установки)(15)
Зависит от площади загрязнённого грунта. 
Возможно применение метода на террито-
рии бывшего склада

12

Таблица 8. Результаты критериальной оценки метода очистки грунтов 
«фиторемедиация» 

№ 
п/п

Наименование критерия Описание
Оценка в 

балах

1 Герметичность(25)
Поверхностные стоки будут содержать 
остатки пестицидов.

Возможно загрязнение грунтовых вод
17

2
Эффективность(25) 

очистки
Зависит от типа пестицида и растения 18

3 Стоимость(20)
Доступные материалы. Относительно 
экономичен 

19

4 Время(15)
Необходимо длительное время для дегра-
дации пестицидов 

9

5 Размер (установки)(15)
Зависит от площади загрязнённого грунта. 
Возможно применение метода на террито-
рии бывшего склада

13
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Таблица 9. Суммарная оценка методов очистки грунтов

Наименование 
критерия

Метод очистки грунтов

Р
е
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e
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м
е

д
и

а
ц

и
я

Герметичность(25) 19 25 25 22 24 23 19
Эффективность очист-

ки(25) 19 18 18 14 25 25 18

Стоимость(20) 20 9 17 16 20 20 19

Время(15) 10 15 13 10 12 12 9

Размер (установки)(15) 12 9 12 8 14 14 15

Всего (100) 80 77 85 70 95 94 80

Результаты оценки показали, что из 7 анализируемых методов очистки 
грунтов от пестицидов 2 набрали свыше 90 балов: компостирование (95) и 
биоаугментация (94). То есть, эти методы являются наиболее приемлемыми 
для проведения очистки грунтов на территориях бывших складов ХСЗР. Наи-
меньшее количество балов набрали два метода: обработка ПЭГ+КОН (70) и  
озонирование/УФ. И три метода набрали 80–85 балов и могут проводиться на 
территориях бывших складов: обработка 0-валентным железом (85), рекульти-
вация (80) и фиторемедиация (80). Возможно комбинирование этих методов. 
Например, фиторемедиацию можно проводить совместно с рекультивацией 
земель, при этом эффективность очистки грунтов повысится.

Ëèòåðàòóðà:
1. Юрченко А. І., Асін В. І., Величко Г. М. та ін. Забруднення об’єктів довкілля в районі колишніх місць 

складування непридатних до застосування пестицидів в Харківській області./ Збірник наукових 
статей Х Міжнародна науково-практична конференція: Екологічна безпека: проблеми і шляхи 
вирішення. – вересень 2014 р. – м. Харків, 2014. – С. 200–210.

2. Юрченко А. І., Асін В. І., Величко Г. М. та ін. Забруднення об’єктів довкілля в районі колишніх місць 
складування непридатних до застосування пестицидів в Дворічанському, Нововодолазькому, 
Краснокутському та Чугуївському районах Харківської області./ Збірник наукових статей ХІ 
Міжнародна науково-практична конференція: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення. 
– 7–11   вересеня 2015 р. – м. Харків, 2015. – С. 209–256.

3. Felsot A. S. Disposal and Degradation of Pesticide Waste/ A. S. Felsot, K. D. Racke// Reviews of Envi-
ronmental Contamination and Toxicology. – 2003. – Vol. 177. – 123–200 pp.

4. K. D. Racke. Enhanced Biodegradation of Pesticides in the Environment/ K. D. Racke, J. R. Coats// 
American Chemical Society, Washington DC, – 1990, No. 426. Р. 68–81.

5. Treating Chlorinated Wastes with the KPEG Process: Project Summary/ Taylor USEPA / M.L., Wentz 
J.A., Dosani M.A., Gallagher W., Greber J.S. //, EPA/600/S2-90/026. Cincinnati, OH, 1990. [Electronic 
resource]. – Mode of access http://www.clu-in.com.

6. Comfort S.D., Shea P.J., Machacek T.A., Gaber H., Oh B.T. // J. Environ. Qual. – 2001. – V. 30. – P. 
1636–1643.

7. Бреславець А. І, Юрченко А. І, Величко Г. М. та ін. Знешкодження залишків пестицидів на території 
складів агрохімікатів. / Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції, 
«Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористування, 
заходами в надзвичайних ситуаціях», 1–5 вересня 2008 р., Київ – Харків – АР Крим, 2008. С. 143–150.

8. С. Н. Калугин. Индуцированная фиторемедиация загрязненных пестицидами почв с помощью 
производных оксана/  С. Н. Калугин, А. А. Нуржанова, Р. А. Байжуманова, А. А. Митрофанова, 
Ж. Е. Жумашева. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. 
– Т. 15, № 3 (4). –  С. 1306–1310.



201201Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

УДК 504.4.054

Проскурнин О. А., канд. техн. наук, старш. научн. сотр., Смирнова С. А., аспирант
НИУ «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем», 
г. Харьков, Украина
Жук В. Н.
Харьковское региональное управление водных ресурсов Северско-Донецкого БУВР, 
г. Харьков, Украина

ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÍÎÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÌÀÑÑÛ ÇÀÃÐßÇÍßÞÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ, 
ÏÎÑÒÓÏÀÞÙÈÕ Â ÂÎÄÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ ÎÒ ÄÈÔÔÓÇÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

Одним из основных источников загрязнения поверхностных вод являются 
диффузные источники. Данный вид загрязнения вызван попаданием в водные 
объекты загрязняющих веществ с ливневыми и снеговыми водами, стекающих в 
водный объект с загрязненных урбанизированных территорий, промплощадок,  
неканализированных населенных пунктов и т.д. Кроме того, некоторая часть 
загрязняющих веществ поступает в водные объекты с дренажными водами [1].

С позиции управления экологической безопасностью диффузные источники 
загрязнения характерны, прежде всего, тем, что они, в отличие от точечных 
источников, являются нерегулируемыми. Кроме того, прогнозирование их 
влияния на состояние водного объекта является проблематичным в силу, во-
первых, вероятностного характера выпадения осадков, и, во-вторых, большого 
размера и разнообразия водосборной территории. Поэтому в тех случаях, 
когда рассчитывается объем загрязнения природных вод за счет поверхност-
ного стока со значительной территории (а не относительно небольшой, как, 
например, при расчете предельно допустимых сбросов веществ из ливневой 
канализации) целесообразно использовать многолетние данные натурных 
наблюдений.

В работе [1] приведены мониторинговые данные по среднегодовому по-
ступлению в бассейн р. Сев. Донец биогенных веществ и углеводородов от 
диффузных источников. Структура приведенных данных следующая. Водосбор-
ная территория трех областей (Харьковской, Донецкой и Луганской) разбита 
на 11 участков. Для каждого участка указан конечный пункт гидрохимических 
и гидрологических наблюдений (табл. 1), и приведены среднегодовые массы 
загрязняющих веществ, поступающих от диффузных источников с соответ-
ствующей территории.

Приведенные в [1] данные в совокупности с климатическими данными 
позволяют рассчитать среднесуточные поступления загрязняющих веществ 
с каждого из участков. Однако, в ряде случаев представляет интерес веро-
ятностные характеристики суточного поступления загрязняющих веществ от 
диффузных источников. В частности, может возникнуть надобность в опреде-
лении вероятности непревышения поступающей массы вещества заданного 
критического значения. Данную задачу можно решить, используя статисти-
ческие (в частности, вероятностные) характеристики выпадения осадков, 
приведенные в справочнике [2]. 

Ниже рассматривается решение данной задачи на примере поступления 
общего фосфора от диффузных источников в р. Сев. Донец в июле-месяце 
(наиболее неблагоприятном в силу малой водности реки) через р. Уды, т.е. 
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с водосборного участка 1 (см. табл. 1). В качестве расчетных условий принят 
средний из максимальных суточных значений уровня дождевых осадков в 
июле-месяце по данным многолетних наблюдений [2].

Таблица 1. Разбиение украинской части бассейна р. Сев. Донец на участки 
для анализа поступления загрязняющих веществ от диффузных источников

Водосборный 
участок

Конечный пункт наблюдения

1 р. Уды – устье

2 р. Сев. Донец – г. Чугуев

3 р. Сев. Донец – г. Змиев

4+5 р. Оскол – устье

6 р. Сев. Донец – г. Изюм

7 р. Казенный Торец – г. Славянск

8 р. Сев. Донец – г. Лисичанск

9 р. Лугань – г. Луганск

10 р. Сев. Донец – с. Кружиловка

11 р. Сев. Донец – с. Поповка

Ниже рассматривается решение данной задачи на примере поступления 
общего фосфора от диффузных источников в р. Сев. Донец в июле-месяце 
(наиболее неблагоприятном в силу малой водности реки) через р. Уды, т.е. 
с водосборного участка 1 (см. табл. 1). В качестве расчетных условий принят 
средний из максимальных суточных значений уровня дождевых осадков в 
июле-месяце по данным многолетних наблюдений [2].

Согласно [1], годовая норма поступающего через Уды фосфора общего от 
диффузных источников составляет 31,62 тыс. т.

Согласно методике [3], годовые объемы дождевых (Wd) и снеговых (W
с
) вод 

определяются уравнениями:
,                                                          (1)

,                                           (2)

где F – площадь водосборной территории, га, hд, hс
 – соответственно го-

довое количество дождевых и снеговых осадков, мм; Z, K
с
 – соответственно 

коэффициенты стока дождевых и снеговых вод; k – коэффициент уборки снега.
Среднегодовое количество дождевых и снеговых осадков, согласно [2], 

составляет: hд = 271 мм, h
с
 = 131 мм. Согласно [3], для рассматриваемой тер-

ритории можно принять следующие значения коэффициентов: Z = 0,064, K
с
 = 

0,6, k = 0,8. Таким образом, интенсивность стока дождевых вод в 0,6–0,8/0,064 
= 7,5 раз меньше в сравнении со снеговыми. 

Суточное количество фосфора общего, поступающего в бассейн р. Уды от 
диффузных источников, можно выразить простой формулой:



203203Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

где h – суточное количество осадков, мм; k – масса общего фосфора, кото-
рый привносится в поверхностные воды за счет выпадения 1 мм дождя, т/мм.

Легко посчитать, что kд = 25,21 т/мм. (Соответствующие арифметические 
операции опускаются.)

Согласно [2], среднее максимальное суточное количество осадков в Харь-
ковской области для июля-месяца составляет 23 мм. При этом коэффициент 
вариации данного количества равен 0,7 [2]. Таким образом, среднеквадра-
тичное отклонение среднего максимального суточного количества осадков 
как случайной величины равно σ

h
 = 23 0,7 = 16,1. В силу линейной зависимо-

сти (1), параметры распределения величины m следующие: математическое 
ожидание <m> = 23 25.21 = 579,3, среднеквадратическое отклонение σ

m
 =  

16,1 25.21 = 405,88.
Поскольку факторов, влияющих на интенсивность выпадения атмосфер-

ные осадки, достаточно много, то, в силу центральной предельной теоремы 
[4], закон распределения величины h близок к нормальному. Таким образом, 
плотность вероятностного распределения суточного поступления фосфора 
общего в бассейн р. Уды от диффузных источников имеет вид:

hkm д ⋅= ,                                                                  (3)

( )
⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
⋅
−−⋅

⋅π
= 2

2

8,4052
3,579exp

8,4052
1 mfm ,                                  (4)

График плотности распределения величины m приведен на рис. 1.

Рисунок 1 – Плотность вероятностного распределения суточного поступления 
фосфора общего в бассейн р. Уды от диффузных источников

Из рис. 1 видно, что если критическая суточная масса поступления фос-
фора общего в бассейн реки  Уды составляет 1000 кг (условная величина), то, 
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согласно проведенным расчетам, вероятность превышения данной массы 
составляет приблизительно 20 %.

Таким образом, вероятностное распределение массы загрязняющих ве-
ществ, поступающих в водный объект от диффузных источников, позволяет 
определить вероятность загрязнения выше критического уровня.
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ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ ÀÇÎÒÀ Â ÂÎÄÎÒÎÊÅ 
Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ È ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÔÎÍÎÂÛÕ 
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÉ ÂÅÙÅÑÒÂ

Задача прогнозирования качества воды водного объекта (ВО) возникает при 
решении ряда более общих экологических задач: ОВОС, нормирование водо-
отведения, экологический мониторинг и др. При этом необходимо учитывать 
химические и биохимические превращения веществ в ВО. (Для взвешенных 
веществ – механическое оседание.) Можно выделить четыре возможных си-
туации:

1) отсутствие каких-либо процессов, влияющих на количество вещества 
в воде (в таком случае говорят, что загрязняющее вещество является 
«консервативным»);

2) самоочищение ВО по отдельным показателям качества воды ВО – 
переход загрязняющего вещества в форму, не рассматриваемую как 
загрязнение;

3) последовательная трансформация – однонарпавленный переход (пре-
вращение) одних веществ в другие вещества, также рассматриваемые 
как загрязняющие (наиболее характерный пример – последовательные 
превращения азота органического в аммонийный, нитритный и нитрат-
ный);

4) взаимная трансформация.
В первом случае состав воды ВО меняется только под воздействием по-

ступления консервативных веществ в ВО от различных источников. Расчет 
концентрации при этом производится по простой балансовой модели.

Последний случай может происходить при поглощении минеральных со-
единений азота (нитраты, нитриты, аммоний) растениями. Они усваиваются 
растениями в процессе фотосинтеза и входят в состав тканей их организмов, 
а если этими растениями питаются животные, то и в состав животных орга-
низмов. Обратный переход азота из сложных органических соединений может 
происходить при биохимическом распаде содержащих азот органических 
соединений. Однако это достаточно специфическая ситуация, и в настоящей 
статье не рассматривается [1].

Если происходит самоочищение воды, то при расчете учитывается интен-
сивность самоочищения, выражаемая коэффициентом неконсервативности 
(с размерностью, обратной времени) и естественная природная фоновая 
концентрация рассматриваемого вещества. Математическая модель концен-
трации вещества следующая:

(1)

где t – время, С
0
, С(t) – концентрация вещества соответственно в начальный 

момент и в момент времени t; С
пр

 – природная концентрация вещества; k – 
коэффициент неконсервативности вещества.
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Трансформация веществ – очень сложный биохимический процесс и в об-
щем случае для точного его описания необходимо проводить исследователь-
скую работы по изучению конкретного ВО. Тем не менее, можно построить 
приближенную универсальную модель исходя из допущения о линейной за-
висти скорости уменьшения концентрации рассматриваемого вещества от 
начальной концентрации.

На основе данного допущения для последовательной трансформации в 
литературе [2] приведена следующая матричная модель:

     (2)
где С (t) – вектор концентраций веществ в момент времени t; Сст – вектор 

концентраций веществ, поступающих в ВО со сточными водами; Сф – вектор 
концентраций веществ, изначально находящихся в ВО; A (t) – матрица транс-
формации.

Поскольку реакция протекает в одном направлении, то если вещества 
проиндексированы в последовательности, соответствующей их химическому 
превращению, матрица трансформации A (t) является треугольной. Ненулевые 
элементы матрицы в этом случае определяются по формулам, приведенным 
в [2].

Как видно из формулы (2), модель описывает только трансформации 
веществ, поступивших в ВО со сточными водами. Однако, трансформация 
веществ вызвана жизнедеятельностью микроорганизмов и протекающими в 
ВО химическими процессами и не может зависеть от источника поступления 
вещества. Кроме того, модель (2) игнорирует природную составляющую со-
держания веществ в ВО, а также предполагает переход одного вещества в 
другое «без потерь», т.е. с соблюдением полного баланса массы. Например, 
согласно модели, происходит полный переход азота органического в азот 
аммонийный. Однако, в общем случае возможны, во-первых, иные продукты 
распада, не рассматриваемые в трансформационной цепочке. Во-вторых, 
часть вещества может поглощаться водной биотой, в-третьих, часть вещества 
может переходить в газообразное состояние и испаряться.

В силу приведенных обстоятельств, модель трансформации целесообразно 
записать следующим образом:

     (3)
где С

0
 – вектор концентраций веществ в ВО в начальный момент времени; 

В – вектор, характеризующий природную составляющую содержания  веществ 
в ВО.

Нахождение элементов матрицы трансформации модели (3) в этом случае 
производится следующим образом. 

Динамика концентрации 1-го вещества (в данном случае, азота органиче-
ского) описывается формулой (1), в силу чего имеем:
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Для нахождения элементов a21, а22 и b2 
определяется зависимость С

2
(t). Со-

гласно принятым допущениям и с учетом природного фона и «потерь вещества» 
в трансформационной последовательности можно записать:

где y1, y2 – соответственно превышения природных фоновых концентраций 
обоих веществ; р

1
 – коэффициент перехода 1-го вешества во второе.

С учетом зависимости (1):

Таким образом, дифференциальное уравнение для нахождения концен-
трации 2-го вещества следующее:

где y
01

 – начальное превышение 1-го вещества над природным фоном.
Полученное уравнение – линейное неоднородное уравнение. Его решение 

следующее (механизм решения опускается):

Переходя к концентрациям, окончательно имеем:

 (4)

где  

Из уравнения (4) также следует:

В случае полного перехода одного вещества в другое и отсутствие при-
родного фона уравнене (4) совпадает с аналогичным уравнением в [2].

Подобным образом находятся остальные элементы матрицы А и вектора В:

где kj, j = 1 ÷ 4, – коэффициенты трансформации; 
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Идентификация параметров матричной модели может быть проведена 
методом наименьших квадратов по данным натурных измерений. При отсут-
ствии статистических данных либо иной информации, позволяющей оценить 
параметры модели трансформации, расчет производится упрощенно: пред-
полагается полный переход одних веществ в другие (т.е. pi = ki), а в качестве 
коэффициентов трансформации выбираются справочные значения [2].

Таким образом, приведенная в настоящей статье математическая модель 
позволяет рассчитывать в водотоке концентрации веществ азотной группы с 
учетом их последовательной трансформации и природного содержания в ВО.

Ëèòåðàòóðà:
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ÄÎÁÛ×À È ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÓÐÀÍÎÂÎÉ ÐÓÄÛ Â ÓÊÐÀÈÍÅ

Рост численности населения мира влечет за собой рост энергопотребле-
ния и спроса на электроэнергию. По основному сценарию Международного 
энергетического агентства мировое энергопотребление к 2040 году возрастет 
на одну треть в основном за счет Индии, Китая, Африки, Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии. Обеспечение растущих потребностей в энергии явля-
ется ключевым фактором, определяющим и темпы роста мировой экономики 
и благосостояния общества.

Несмотря на недавние события в Японии, и кратковременный ажиотаж 
вокруг перспектив развития ядерной энергетики, атомная промышленность 
является сегодня единственной стабильной и долгосрочной альтернативой 
традиционным истощаемым источникам энергии (таким как нефть, газ, уголь 
и т.д.).

Согласно скорректированным после аварии на АЭС «Фукусима» прогно-
зам ведущих энергетических мировых агентств и организаций, доля атомной 
электроэнергетики будет все же постепенно расти и составлять достаточно 
существенную часть в общемировом энергобалансе.

При этом также следует отметить, что даже глобальный экономический 
кризис не привел к существенному снижению планов строительства новых 
реакторов в мире, за исключением тех стран (как, например, Германия), где 
и до Фукусимы не планировалось развитие атомной энергетики.

Однако, несмотря на Фукусиму, страны, в которых ожидается основной 
прирост ядерно-энергетических мощностей (Китай, Индия, Россия), не от-
казываются от планов развития ядерной энергетики, поэтому единственной 
неопределенностью после Фукусимы является сдвижение сроков строитель-
ства новых АЭС.

Продолжая сетовать на «сложную ситуацию на рынке и преобладание 
предложения над спросом», большинство компаний, продающих уран по кон-
трактам, нарастили объем производства. Так, например, канадская Cameco 
увеличила производство урана с 23,3 до 28,4 млн. фунтов закиси-окиси (с 10,57 
тыс. тонн до 12,9 тыс. тонн), а французская Areva по итогам трех кварталов 2015 
года (результаты производства за 2015 год не опубликованы) произвела 7,56 
тыс. тонн против 5,62 тонн за аналогичный период 2014 года. С 4,1 в 2014 году 
до 4,9 млн. фунтов в 2015 году (с 1854 до 2268 тонн) закиси-окиси выросло 
производство на рудниках, принадлежащих Rio Tinto. Распределение добычи 
урана по крупнейшим компаниям показано на рис. 1

По данным WNA, формальный дефицит на рынке урана, начался еще в 
2014 году. В 2014 году на планете было добыто 56217 тонн природного урана, 
тогда как потребности реакторов, по оценке ассоциации, составили 65908 
тонн урана. Правда, в списке присутствовала и Япония, которая лишь в 2015 
году запустила первый после аварии на Фукусиме реактор, но все это время 
продолжала выполнять уже существовавшие контрактные обязательства по 
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покупке урана. Но даже если вычесть «японские» 2119 тонн, требуемые для 
реакторов, производство все равно окажется ниже потребления.

Таким образом, учитывая изложенное, а также имеющиеся в стране значи-
тельные разведанные запасы урана, Украина должна опираться на собствен-
ную урановую промышленность с целью предотвращения дефицита ядерного 
топлива для собственной ядерной энергетики.

Рис. 1. Распределение добычи урана в мире по компаниям
(всего добыто 56217 тонн урана за год)

Рис. 2. Потребности АЭС Украины в уране до 2030 года
(по данным WNA, 2014)
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Ïîòðåáíîñòè â óðàíå óêðàèíñêèõ ÀÝÑ

На сегодня существует значительный внутренний спрос на природный 
уран со стороны отечественной энергогенерирующей компании ГП «НАЭК 
«Энергоатом».

Текущие потребности украинских АЭС составляют около 2400 тонн в год. В 
перспективе до 2030 года потребности АЭС Украины возрастут до 3600 тонн 
(рис.2). По состоянию на сегодняшний день в Украине в эксплуатации нахо-
дятся 15 энергоблоков с общей мощностью около 14 миллионов кВт, которые 
вырабатывают почти половину от всего объема электроэнергии в Украине.

Отрасль обеспечена достаточными запасами сырья (рис.3), разведанные 
запасы урана могут более чем на 100 лет обеспечить потребности АЭС Украины 
с учетом ее развития. Отечественное производство концентрата природного 
урана составляет около 1000 тонн, что обеспечивает 40% внутреннего спроса.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

Добыча урановой руды в Украине началась в 1946 году трестом «Ленинруда» 
на Желтореченском и Первомайском месторождениях. С 1951 года добыча ура-
новой руды поручена образованному комбинату №9 (ныне – Государственное 
предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат», г. Желтые Воды).

Переработка урановых руд с получением уранового оксидного концентрата 
в Украине начата в 1947 году заводом №906 (впоследствии – Производственное 
объединение «Приднепровский химический завод», г. Днепродзержинск), а с 
1959 года – комбинатом №9 (ВостГОК).

За весь период в Украине произведено урана в виде U3O8 – 76 тыс. тонн, 
в том числе из собственных руд около 55 тыс. тонн (рис.4).

За 65-летнюю историю добычи урановых руд и её переработки в Украине 
были проведены и внедрены:
Впервые в мире и СССР:

• кислотное скважинное подземное выщелачивание на Девладовском 
месторождении;

Рис. 3. Сырьевая база Украины (месторождения, информация относительно запасов 
которых раскрыта и предоставляется в МАГАТЭ)
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• кислотное выщелачивание урановых руд в пневмоавтоклавах;
• сорбция урана из плотных пульп в пачуках.

Впервые в СССР:
• непрерывная регенерация катионита;
• карбонатное выщелачивание урановых руд в автоклавах с механическим 

перемешиванием;
• кислотное выщелачивание урановых руд в пачуках.

В числе первых в СССР:
• полусамоизмельчение в мельницах типа «Каскад»;
• использование резиновой футеровки при самоизмельчении в мельни-

цах ММС;
• экстракционная перечистка урановых растворов;
• система разработки с мелкошпуровой отбойкой, магазинированием 

руды и ручным дроблением на выпуске;
• система разработки с массовой отбойкой руды глубокими скважинами 

на полную высоту этажа и применением новой буровой техники, мощ-
ных скреперных лебёдок, погрузочных машин и другого оборудования;

• опытная отработка блока слоевой системой разработки.
Хроника открытия месторождений урана приведена в таблице №1, терри-

ториальное расположение месторождений – на рис. 5.

ÃÏ «ÂîñòÃÎÊ» ñåãîäíÿ: ðàçâèòèå è ïåðñïåêòèâû

ГП «ВостГОК» – единственное в Украине предприятие, осуществляющее 
добычу урановых руд, их переработку и производство концентрата природ-
ного урана. 

Год основания предприятия – 1951. Первые килограммы концентрата при-
родного урана получены в январе 1959 года.

Предприятие входит в первую десятку мировых производителей урана 
(около 2% мировой добычи).

Рис. 4. Добыча урана ГП "ВостГОК" с 1951 по 2015 годы
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Таблица 1. Хроника открытия месторождений урана

Название
месторождения

Год
откры-

тия

Первая
руда

Состояние отработки

Первомайское 1945 1957 Отработано подземным способом

Желтореченское 1946 1956 Отработано подземным способом

Девладово 1955 1965 Отработано способом СПВ

Братское 1962 1970 Отработано способом СПВ

Мичуринское 1965 1969 Отрабатывается подземным способом

Ватутинское 1968 1975 Отрабатывается подземным способом

Центральное 1973 1989 Отрабатывается подземным способом

Новоконстанти-
новское

1975 2011 Отрабатывается подземным способом

Севериновское 1968 Законсервировано 

Сафоновское 1976 Не отрабатывается

Апрельское 1980 Не отрабатывается

Рис. 5. Территориальное расположение  месторождений урана
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Комбинат производит концентрат природного урана, который соответствует 
требованиям мировых стандартов, серную кислоту и гафниевую продукцию.

Основными урановыми подразделениями предприятия являются: Новокон-
стантиновская, Смолинская, Ингульская шахты, гидрометаллургический завод.

Предприятие осуществляет свою производственную деятельность в трех 
областях Украины (рис.6).

Рис. 6. Территориальное размещение урановых объектов ГП «ВостГОК»

Перерабатывающий комплекс и центральный офис расположены в Дне-
пропетровской области (г. Желтые Воды).

Добывающие подразделения – шахты – расположены в Кировоградской 
области.

Сафоновское месторождение (Николаевская обл.) планируется к разра-
ботке методом скважинного подземного выщелачивания.

Èíãóëüñêàÿ øàõòà

Ингульская шахта расположена на южной окраине г. Кировограда. Шахта 
отрабатывает Мичуринское и Центральное месторождения урана. 

В настоящее время рудные залежи отрабатываются на глубинах от 60 до 
420 м. Производственная мощность– 470 тыс. тонн руды в год.

Ожидаемый вывод из эксплуатации – после 2030 года.

Ñìîëèíñêàÿ øàõòà

Смолинская шахта расположена на расстоянии 1,5 км на запад от пгт Смо-
лино Кировоградской области.

Шахта отрабатывает Ватутинское месторождение урана.
В настоящее время рудные залежи отрабатываются на глубинах от 70 до 

640 метров. Производственная мощность – 450 тыс. тонн руды в год.
Ожидаемый вывод из эксплуатации – после 2020 года.

Íîâîêîíñòàíòèíîâñêàÿ øàõòà

Новоконстантиновская шахта расположена в с. Алексеевка Маловисков-
ского района Кировоградской области.

Рудные залежи отрабатываются подземным способом на глубинах от 180 
до 300 метров.



215215Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

Проектная мощность рудника – 1500 тыс. тонн руды в год, с последующим 
увеличением до 2500 тыс. тонн руды.

На сегодня шахта находится в стадии строительства и опытно-промыш-
ленной эксплуатации, при этом объем добычи урановой руды составляет 235 
тыс. тонн в год (350 тонн урана).

Ãèäðîìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä

Гидрометаллургический завод (ГМЗ) был построен в 1958 году, а в начале 
1959 были выданы первые килограммы урана.

В 8 км южнее завода, в балке «Щербаковская» расположено хвостохрани-
лище наливного типа, соединенное с заводом водоводом «оборотной воды» 
и пульпопроводом длиной 11 км.

Производственная мощность по переработке урановых руд – 1,5 млн. тонн 
в год, по производству урана в виде U3O8 – 1800 тонн в год.

На предприятии много внимания уделяется вопросам  полноты выемки 
урановых руд и минимизации влияния горных работ на среду обитания че-
ловека. С этой целью разработаны и успешно реализуются альтернативные 
технологии  добычи урана.

Êó÷íîå âûùåëà÷èâàíèå (ÊÂ)

В 2011 году введен в опытно-промышленную эксплуатацию пусковой ми-
нимум полигона КВ на Смолинской шахте. Отработано 6 штабелей. Готовится 
к отработке 7-й штабель. Всего получено 93 тонны урана.

Áëî÷íîå âûùåëà÷èâàíèå (ÁÂ)

В 2009-2015 годах отработано 3 блока на Ингульской шахте методом БВ. 
В настоящее время готовится к отработке новый блок. Всего добыто 30 тонн 
урана.

Ïåðåðàáîòêà îòâàëîâ ïóñòûõ ïîðîä è çàáàëàíñîâûõ ðóä

На Смолинской шахте с начала рекультивации отвалов радиометрическим 
комплексом «Алтаит» переработано 5,1 млн. тонн отвальной породы, допол-
нительно получено около 430 тонн урана.

Ïåðñïåêòèâà

В ближайшее время ввести в эксплуатацию Новоконстантиновскую шахту 
и к 2020 году обеспечить 100% потребность украинских АЭС в уране.

Ëèòåðàòóðà:
1. World Energy Outlook 2015, Organisation for Economic Co-operation and Development / Interna-

tional Energy Agency, Париж, 2015.
2. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года, Аналитический центр при 

правительстве Российской Федерации / Институт 
энергетических исследований РАН, Москва, 2014.
3. Совместный американо-российский информационно-аналитический бюллетень «UxNuclear 

Weekly», ООО «Нуклеар.Ру», Москва, 2016.
4. Red Book «Uranium 2014: Resources, Production and Demand», Nuclear Energy Agency / Organisa-

tion for Economic Co-Operation and Development, Исси-ле-Мулино, 2014.
5. Веб-сайт World Nuclear Association, www.world-nuclear.org
6. Веб-сайт ГП НАЭК «Энергоатом», www.energoatom.kiev.ua
7. Уран Украины. История ВостГОКа в воспоминаниях очевидцев 1951-2006, Издательство 

«Проспект», Днепропетровск, 2006.
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Визначення впливу викидів забруднюючих речовин від промислових 
підприємств на стан атмосферного повітря і здоров’я населення є актуальним 
питанням при визначенні заходів щодо забезпечення екологічної безпеки.

Викиди забруднюючих речовин від підприємств виробництва мінеральної 
вати представляють загрозу підвищення захворюваності людини, і перш за 
все, органів дихання. 

Виробництво мінеральної вати включає в себе ряд технологічних стадій, 
які супроводжуються викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  
Сюди слід віднести операції підготовки сировинних матеріалів, складання 
шихтової суміші, плавлення вихідних компонентів, переробку розплаву в 
волокно, осадження мінеральної вати і формування її шару, теплову обробку 
мінерального килима, отримання готових виробів.

Можна виділити наступні джерела викидів основних забруднюючих речовин:
• коксова вагранка; 
• камера волокноосадження;
• транспортування матеріалу від камери волокноосадження до входу в 

камеру полімеризації; 
• камера полімеризації;
• на виході фільтра холодильної зони; 
• розпилювання виробів; 
• термозбіжна камера; 
• вивантаження шлаку з вагранки; 
• пересипання, завантаження вихідного матеріалу в бункери в шихтовому 

відділенні з вбудованою теплою стоянкою; 
• злив смоли з автоцистерн на майданчику для зливу смоли.

Найбільша кількість шкідливих домішок виділяється при роботі вагранки і 
камери полімеризації.  Одним з головних забруднювачів на даному підприємстві 
є оксиди азоту і азотовмісні сполуки, діоксин сірки та пил неорганічний.

Найбільш перспективним підходом до оцінювання ступеня екологічної 
безпеки є оцінка ризику для здоров’я населення. На території України 
діють методичні рекомендації для оцінки ризику для здоровя населення від 
забруднення атмосферного повітря [1]. 

Відповідно до методичних рекомендацій [1] і міжнародної практики [2,3] 
розраховується окремо канцерогенний і неканцерогенний ризик для здоров'я 
населення. 

Канцерогенний ризик для кожної забруднюючої речовини розраховуються 
за формулою [1-3]:

                                                     CR=SF ×  LADI,   (1)
де 
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CR – ймовірність занедужати раком, безрозмірна величина (звичайно 
виражається в одиницях 1:1000000); 

SF – імовірність одержання ракового захворювання у випадку прийому 

одиничної дози LADІ, 1/мг/кг ×  доба.

Канцерогенний ризик вважається прийнятним при значеннях 10-4–10-6 і на 
цьому рівні, як правило, встановлюються гігієнічні нормативи для населення. 

Результати розрахунків оцінки канцерогенного ризику для здоров’я на се-
лен ня від впливу викидів формальдегіду типового підприємства мінеральної 
вати показали, що він є прийнятним (8*10-5).

Оцінка ризику розвитку неканцерогенних ефектів для окремих речовин 
проводиться на основі розрахунку коефіцієнта небезпеки за формулою [1-3]:

де 
HQ – коефіцієнт небезпеки, безрозмірна величина;
LADІ – середня довічна щоденна доза, мг/(кг добу);
RfD – референтна (безпечна) доза, мг/кг;
C – концентрація забруднювача у контактному середовищі, мг/м3;
RfC – референтна (безпечна) концентрація, мг/м3.

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів за комбінованого 
впливу хімічних речовин проводять на основі розрахунку індексу небезпеки за 
формулою [1-3]:

                                                        ∑= ,QiHHI
                                               

(3)

де 
HQ

і
  – коефіцієнти небезпеки для окремих забруднюючих речовин.

Таблиця 1. Класифікація рівнів небезпеки

Рівень не-
безпеки 

Коефіцієнт/
індекс небезпеки, (HQ/HI)

Характеристика рівня ризику

Мінімальний ≤0,1
ризик виникнення шкідливих ефектів 
відсутній

Низький 0,1–1
ризик виникнення шкідливих ефектів 
є зневажливо малим

Середній 1–5

ризик розвитку шкідливих ефектів в 
особливо чутливих підгруп населен-
ня (неприпустимий для населення, 
припустимий для виробничих умов)

Високий 5–10
ризик розвитку несприятливих 
ефектів у більшої частини населення

Надзвичайно 
високий

≥10
масові скарги, виникнення хронічних 
захворювань

або ,   (2)
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Таблиця 2. Визначення індексу небезпеки від викидів забруднюючих речовин 
виробництва мінеральної вати в атмосферне повітря

Найменування 
речовини

Концентрація мг/м3 Референтна 
концентрація, мг/м3

Коефіцієнт небез-
пеки HQ

Залізо 0,04 0,6 0,067

Марганець та 
його сполуки

0,01 0,5 0,020

Діоксиди азоту 0,2 0,4 0,500

Аміак 0,2 0,1 2,000

Оксид азот (ІІ) 0,4 0,6 0,667

Вуглцеь (Сажа) 0,15 0,05 3,000

Діоксид сірки 0,5 0,08 6,250

Сірководень 0,008 0,1 0,080

Оксид вуглецю 5 3 1,667

Фториди 
газоподібні

0,02 0,013 1,538

Метан 50 50 1,000

Фенол 0,01 0,006 1,667

Формальдегід 0,035 0,003 11,667

Метантіол 0,001 0,35 0,003

Суміш природ-
них меркаптанів 

0,00005 0,1 0,001

Етантіол 0,00005 0,1 0,001

Аміни аліфатичні 
(С10-С16)

0,01 0,2 0,050

Пил неорганич-
ний 70-20% SiO2

0,3 0,1 3,000

Пил неорганич-
ний до 20-70% 

SiO2
0,5 0,1 5,000

Пил абразивний 0,04 0,1 0,400

Індекс небезпеки   38,576

У роботі [4] приводиться наступна градація границь розвитку не кан це ро-
ген них ефектів (за величиною коефіцієнта небезпеки): надзвичайно високий 
(>10), високий ( 5-10), середній ( 1-5), низький (0, 1-1,0), мінімальний (менш 
0,1) (табл.1).

Визначення індексу небезпеки від викидів забруднюючих речовин 
виробництва мінеральної вати в атмосферне повітря показало їх надзвичайно 
високу небезпеку (табл.2).
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Рангування речовин за коефіцієнтом небезпеки дозволить визначити 
забруднюючі речовини, які є найбільш небезпечними для здоров’я населення 
(рис.1). 

При виробництві мінеральної вати надзвичайно високий ризик збільшення 
захворюваності населення існує від викидів формальдегіду, високий рівень 
небезпеки від викидів діоксину сірки і пилу неорганічного. Заходи з охорони 
атмосферного повітря необхідно спрямовувати на зменшення викидів саме 
цих забруднюючих речовин.

Ë³òåðàòóðà:
1. Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря. Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. – Київ, 
2007. – 40 с.

2. Integrated Risk Information System (IRIS) : [Електронний ресурс] / U. S. Environmental Protection 
Agency (EPA). – Режим доступу : http: //www.epa.gov/iris

3. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 
веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04. – М.: Федеральный центр 
Госсанэпиднадзора Минздрава России.– 2004.– 143с.

4. Я. І. Мовчан. Оцінка екологічного ризику погіршення сучасного стану урбанізованих територій 
/ Мовчан Я. І., Рибалова О. В., Гулевець Д. В. // Восточно-Европейский журнал передовых 
технологий. – Харьков, 3/11 (63) – 2013. – С. 37-41.

Рис. 1. Рангування забруднюючих речовин за коефіцієнтом небезпеки
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Рис. 1. Общий вид каркаса фильтровального рукава
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÉ Â ÊÀÐÊÀÑÅ ÔÈËÜÒÐÎÂÀËÜÍÎÃÎ ÐÓÊÀÂÀ 

С целью повышения конкурентоспособности рукавных фильтров с импульс-
ной регенерацией (ФРИР) актуальной является разработка рекомендаций по 
снижению металлоемкости основных элементов конструкции [1, 2]. Ранее 
выполненные авторами исследования показали, что в общей металлоемкости 
ФРИР, разработанных и изготавливаемых ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», доля 
механического оборудования достаточно высока и в среднем составляет 34 %. 
Одним из основных элементов механического оборудования ФРИР являются 
каркасы фильтровальных рукавов, изображенные на рис. 1.

Для определения рациональных параметров каркаса фильтровального 
рукава ФРИР были рассмотрены напряжения изгиба в продольных стержнях 
каркаса при равномерном внешнем избыточном давлении Р, Па, соответству-
ющем давлению на фильтроматериал. В каркасе был выделен произвольный 
узел соединения продольного стержня длиной h, м (соответствует расстоянию 
между кольцами) и толщиной d, м, а также поперечного обруча диаметром D, 
м (соответствует диаметру фильтровального рукава 0,13 м) той же толщины. 
Стержень и кольцо изготавливаются из одинакового материала – проволоки 
из углеродистой стали марки Ст3 с диаметром до 6 мм. Важно отметить, 
что диаметр проволоки, используемой для изготовления стержней и колец, 
определяет массу каркаса. Длина фильтровальных рукавов Н в современных 
ФРИР может достигать 6–8 м. Поскольку фильтровальный материал имеет 
практически нулевую изгибную жесткость, искомая распределенная нагрузка 
q, Н/м, передаваемая на стержни, в расчетах может считаться одинаковой для 
всех стержней.
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,    (1)

Из условия статического равновесия следует, что общая длина l, м стержней 
в рассматриваемом фрагменте каркаса и площадь поверхности  S, м2 могут 
быть вычислены следующим образом:

.  (2)

где n – число вертикальных стержней в каркасе, шт.

Из условий равновесия S•P=l•q  следует, Н/м:

.    
(3)

Для принятых исходных данных (D = 0,13 м, h = 0,4 м, n = 9 шт, H = 6 м, 
P = 1500 Па) q = 61,1 Н/м. Геометрические характеристики сечения стержня 
определяются его диаметром. Осевой момент сопротивления W

x
 , м3:

 

.  (4)

Площадь поперечного сечения F, м2:

.  (5)

Максимальный изгибающий момент М
х

max в продольных стержнях, м3:
 

.  (6)

Максимальное нормальное напряжение в продольных стержнях σι(d) явля-
ется функцией диаметра стержня, МПа:

,   (7)

где 10-6  – коэффициент перевода результатов вычислений из Па в МПа.
Масса каркаса ФРИР является функцией диаметра стержня, кг:
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,    (8)

где ρ = 7800 кг/м3 – плотность углеродистой стали.
Результаты расчетов нормальных напряжений в продольных стержнях и 

массы каркаса в зависимости от диаметра применяемой проволоки, выпол-
ненных по формулам (1)–(8), представлены на рис. 2.

Как следует из анализа рис. 2, при уменьшении диаметра применяемой про-
волоки с 4 до 2 мм масса каркаса практически линейно уменьшается с 6 до 1,6 
кг, а нормальные напряжения экспоненциально возрастают со 130 МПа до 1050 
МПа. При этом условие прочности выполняется 
только для стержней >4 мм. 

Расчеты показали, что нормальные напряжения в продольных стержнях, 
вызванные весом каркаса фильтровального рукава, пренебрежимо малы и 
составляют 4,6 МПа.

При деформации каркаса фильтровального рукава под действием из-
быточного давления Р соседние кольца (в первом приближении) находятся 
в одинаковых условиях нагружения. Поэтому вертикальные стержни, соеди-
няющие эти кольца, смещаются как жесткое целое и не оказывают влияния 
на деформированное состояние колец. Таким образом, была рассмотрена 
прочность кольца, нагруженного равномерно распределенной направленной 
к центру кольца погонной нагрузкой. 

Рассмотрим равновесие половины кольца, нагруженного равномерно рас-
пределенной нагрузкой q, Н/м, которая определена выше. Проекция равно-
действующей силы давления Q

р
, Н равна удвоенной продольной силе N, Н в 

поперечном сечении кольца:

,   (9)

Рис. 2. Нормальные напряжения в продольных стержнях и масса каркаса 
фильтровального рукава в зависимости от диаметра применяемой проволоки
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,   (10)

,   (11)

где kу – нормальное напряжение сжатия в сечении кольца, Па.

Отсюда следует:

.  (12)

Расчеты показали, что даже для кольца с самым меньшим диаметром про-
волоки (2 мм) нормальное напряжение сжатия составляет 1,26 МПа, т.е. пре-
небрежимо мало (по сравнению с нормальным напряжением изгиба стержней).

Нормальные напряжения в продольных стержнях, вызванные импульсом 
регенерации с максимальным давлением Р

i
 
 
= 0,6 МПа и коэффициентом ди-

намичности k
d
, определялись следующим образом: длительность импульса 

сжатого воздуха для регенерации фильтрующей способности ткани составляет 
менее 1 с, поэтому выбран коэффициент динамичности k

d
 
 
= 2, соответствую-

щий мгновенно приложенной нагрузке. Результирующая сила R, действующая 
на дно каркаса фильтровального рукава, определяется по формуле:

.  (13)

Нормальные напряжения (рис. 3) в сечениях вертикальных стержней опре-
деляются соотношением:

.  (14)

Результаты расчетов, представленных на рис. 3, показали, что при диаметре 
проволоки 2 мм, 3 мм и 4 мм нормальные напряжения в сечениях вертикальных 
стержней  σ

r
 составляют 563 МПа, 250 МПа и 141 МПа. Как видно из приве-

денных результатов, именно этот вариант нагружения приводит к появлению 
весьма значительных напряжений в стержнях: если диаметр стержня меньше 
4 мм, то условия прочности перестают выполняться.

Вместе с тем необходимо отметить, что приведенный выше расчет имеет 
достаточно грубые при- ближения, приводящие к завышенным 
значениям напряжений. Это связано с амплитудным значением давления 
и применением коэффициента динамичности k

d
 
 
= 2.

Более точное значение максимальной величины давления, а также длитель-
ности и формы импульса давления в зоне дна каркаса может быть получено на 
основе аэродинамического расчета процесса регенерации.
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Однако для снижения металлоемкости каркасов фильтровальных рукавов 
ФРИР может быть рекомендовано (с учетом выполненных исследований) ис-
пользование стальной проволоки диаметром 4 мм.

Âûâîäû:

1. Исследование нормальных напряжений, возникающих в продольных 
стержнях каркаса фильтровального рукава в режиме фильтрации, показало, 
что при уменьшении диаметра применяемой проволоки с 4 до 2 мм масса 
каркаса практически линейно уменьшается с 6 до 1,6 кг, а нормальные на-
пряжения экспоненциально возрастают со 130 МПа до 1050 МПа. При этом 
условие прочности выполняется только для стержней диаметром 
4 мм и более. 

2. Возникающие в продольных стержнях нормальные напряжения, вы-
званные весом каркаса фильтровального рукава, пренебрежимо малы и со-
ставляют 4,6 МПа.

3. Установлено, что нормальные напряжения сжатия для кольца каркаса 
из самой тонкой проволоки диаметром 2 мм составляют 1,26 МПа, т.е. пре-
небрежимо малы по сравнению с нормальным напряжением изгиба стержней.

4. Установлено, что весьма значительные напряжения возникают в каркасе 
при работе ФРИР в режиме регенерации. Нормальные напряжения в продоль-
ных стержнях, вызванные импульсом сжатого воздуха (максимальное давле-
ние Р

i
 
 
= 0,6 МПа и коэффициент динамичности k

d
 = 2) не превышают условий 

прочности только при использовании для элементов каркаса фильтровальных 
рукавов проволоки диаметром более 4 мм.

5. С учетом вышеизложенного для снижения металлоемкости каркасов 
фильтровальных рукавов ФРИР может быть рекомендовано использование 
стальной проволоки диаметром 4 мм. 

Ëèòåðàòóðà:
1. Скоромный А. Л. Исследование механических характеристик фильтровального материала РЕ/

РЕ 501 для рукавных фильтров / А. Л. Скоромный, С. В. Ингульцов, О. А.  Рутковский // Экология 
и промышленность. – 2015. – № 3. – С. 33–37.

2. Скоромный А. Л. Исследование остаточной пылеемкости фильтровальных рукавов ФРИР-7000 
после трех лет эксплуатации / А. Л. Скоромный, С. В. Ингульцов, С. Е. Арисов // Экология и 
промышленность. – 2015. –  № 4. – С. 48–51.

Рис. 3. Зависимость нормальных напряжений в продольных стержнях, вызванных 
импульсом регенерации
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ÐÎÇÂÈÒÊÓ 

Для сучасної України, яка із 1993 року зазнає депопуляцію, актуальним є 
загальносвітове питання сталого розвитку.  Специфікою процесу скорочення 
населення країни є те, що у період із 1993 по 2006 рік воно відбувалось за рахунок 
прискореного зниження чисельності міських мешканців на тлі подальшого 
розширення території міст. Урбанізаційні процеси непорушно пов’язані з 
природними процесами, на тлі яких розвиваються, від яких залежать і на які 
впливають. Тому дослідження питань сталого розвитку необхідно розглядати на 
засадах єдності містобудівних і екологічних систем, що розвиваються на основі 
єдиних універсальних законів, які є незмінними й порушення яких призводить до 
непередбачуваних наслідків. У цій площині, моделювання умов сталого розвитку, 
чим власне і є процес міського та регіонального планування, має походити від 
кількісної оцінки інтенсивності освоєння території, аналізу еколого-демографічних 
та соціально-економічних процесів, визначення ресурсного потенціалу розвитку. 

Дослідженням встановлено, що характер процесів розвитку міст, ре-
гіо нів, країн, як еколого-містобудівної системи (ЕМС) «населення ↔ се-
ре довище» різного рівня її системної цілісності обумовлюється законом 
екосистемної саморегуляції [1-3]. Закон саморегуляції, як виявилося, 
є проявом фундаментального закону збереження потужності (Лагранж, 1788; 
Максвелл, 1855), який й визначає засади сталого розвитку всіх відкритих 
систем [3, 4]. Згідно із законом екосистемної саморегуляції, метою розвитку 
природних систем є досягнення стану екологічної рівноваги, в якому вони 
можуть невизначено довго у часі існувати на певній території за рахунок 
відновлення ресурсів середовища та коливання у припустимому діапазоні 
змін. Затим для кожного біологічного виду екосистема має певну ємність, 
резерв якої – недонаселеність території зумовлює зростання, а її вичерпання – 
перенаселеність території спричиняє скорочення чисельності виду [1-3]. 

Формалізація механізму дії закону саморегуляції та визначення вимірів 
цільового етапу екологічної рівноваги для системи показників розвинутості 
ЕМС у циклах її стало-коливального розвитку, дозволяє кількісно визначити 
параметри містобудівних регулюючих впливів та сформулювати гіпотезу 
адаптивного управління сталим розвитком. У якості інструменту кількісної оцінки 
сучасного стану, прогнозування спрямованості подальших змін, визначення 
діапазону та місць докладання регулюючих впливів щодо забезпечення умов 
сталого розвитку дослідженням опрацьовано метод інтегральних оціночних 
матриць (ІОМ) [3]. 

Метод інтегральних оціночних матриць дозволяє за допомогою оціночних 
балів, до яких зведено кількісні виміри показників за фазами циклу розвитку 
компонентів системи «населення ↔ середовище», провести порівняльний 
аналіз регіонів, отримати інтегральну оцінку їх розвиненості, визначити типи 
регіонів за стратегіями їх подальшого розвитку, а також виділити з них найбільш 
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перспективні. Показниками оцінки стану розвиненості регіонів є кількісні 
характеристики головних функціонально-просторових компонентів їх ЕМС: 
загальна чисельність населення регіону, його міського та позаміського населення; 
загальна площа території регіону,

 
територія його міст, ріллі, ландшафтів, що 

охороняються; демографічна ємність, що визначає максимальну чисельність 
стабільного населення; загальна щільність населення регіону, щільність 
освоєння його міських та позаміських територій; екологічний модуль простору 
життєзабезпечення людини територією міст, ріллі, ландшафтів, що охороняються; 
динаміка численності населення та інші. Показники, що означено, мають різ-
ні шкали виміру: тис.осіб, км2, осіб/км2, % та інші, які не сполучаються між 
собою й не можуть бути порівняні. Затим означені показники за їх кількісними 
характеристиками зведено до оціночних балів. Це дозволило отримати 
єдину «фазову шкалу» стану розвиненості компонентів еколого-містобудівної 
системи та за фазами циклу розвитку (елементами хвиль) визначити подальшу 
природну спрямованість змін. Фазам розвитку, за подобою з елементами хвиль,  
присвоєно певні літери, як-то: «J» фаза зростання, що прискорюється; «S» фаза 
зростання, що сповільнюється; «Ω» фаза коливання у припустимому діапазоні 
сталих змін; «L» фаза деградації середовища та депопуляції; «Ψ» перехід до 
нового просторового рівня цілісності та циклу розвитку [3, 5].

Зведення кількісних показників до оціночних балів відбувається у певній 
послідовності. Спочатку кількісні виміри показників порівнюються із їх екологічно 
оптимальними, рівноважними параметрами, що дозволяє отримати оціночні 
індекси, значення яких більші або менші за одиницю. Потім значення цих 
індексів, за допомогою оціночної шкали «J, S, Ω, L» фаз розвитку компонентів 
переводять у бали. Бали присвоюються, виходячи із природної можливості 
зростання у продовж цієї фази певного компоненту ЕМС, наступним чином: чим 
нижче можливість зростання, тим нижче оціночний бал. Так, «L» фазі деградації – 
стану занепаду, присвоюють 1 бал; «Ω» фазі нульового зростання – стану 
коливальної рівноваги у певному діапазоні змін – 2 бали; «S» фазі повільного 
зростання – 3 бали; «J» фазі прискореного зростання – 4 бали. Інтегральним 
показником, що враховує загальну спрямованість хвилі розвитку певної ЕМС та 
її потенціал, є зведений оціночний індекс, який визначається сумою оціночних 
балів всіх показників, що ділиться на кількість показників . [3]. 

Метод ІОМ дозволив оцінити сучасний стан, визначити 
потенціал та подальшу спрямованість коливального розвитку системи 
«населення ↔ середовище» на національному та регіональному просторових 
рівнях (рис. 1).

На рис 1.А. виявлено три типи регіонів країни, які характеризуються 
мінімальними, серединними та максимальними значеннями зведеного 
оціночного індексу й, відповідно, знаходяться у фазах зростання (Волинська, 
Рівненьська, Івано-Франківська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, За-
карпатьська, Чернівецька), стабілізації (Львівська, Тернопільська, Київська, 
Чернигівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Кировоградська, Одеська, 
Миколаївсьва, Херсонська області, АР Крим) та стагнації (Харківська, Дніпро-
петровська, Донецька, Луганська, Запорізька) (рис. 1. А). Типологія за фазами 
розвитку регіональних ЕМС, виявила широтну поляризацію території України по 
осі Схід – Захід із виділенням Західного регіонального вузла сталого розвитку з 
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«J → S» стратегією зростання (значення зведеного індексу 2,4÷3,0) та Східного 
регіонального несталого вузла розвитку з «Ω → L» стратегією стагнації (значення 
індексу 1,3÷1,8). При цьому, виділилася й меридіональна смуга із «Ω» стратегією 
коливального розвитку у припустимому рівновагою діапазоні змін (значення 
індексу 1,9÷2,3), яка поляризує країну по осі Північ-Південь (див. рис. 1.А) [3].

Згідно із оціночною картою запасу – вичерпання демографічної ємності 
областей, в Україні формується чотири макрорегіони сталого розвитку. В 
межах цих надобласних просторових угрупувань виконується головна умова 
екологічної рівноваги – чисельність населення дорівнює вимірам демографічної 
ємності в припустимому 10% діапазоні відхилень: центральний (столичний), 
західний, східний та південний (рис. 1.Б, табл. 1).

Таблиця 1. Еколого-демографічний потенціал 
макрорегіонів сталого розвитку України

Стан демографічної 
ємності (тис.осіб / %)

Області макрорегіонів

Західний (811 / 7)
Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька

Центральний (1833 / 16)
Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, 

Чернігівська

Південний (1926 / 22)
Одеська, Херсонська, Миколаївська,

АРКрим

Східний (- 1279 / - 8)
Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 

Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Сумська

3826 / 8 Україна

У межах ідеї хвильового характеру розвитку, аналіз статистичних даних 
щорічної зміни загальної чисельності населення України та її областей у період 

А. За зведеним оціночним індексом 
розвинутості компонентів ЕМС 

Б. Макрорегіони збалансованого 
розвитку

Рис. 1. Типологія регіонів (А) та макрорегіонів (Б) України
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із 2000 по 2010 рік, дозволив отримати еколого-демографічний територіальний 
прогноз розвитку до 2020 року (рис. 2) [3]. 

За цим прогнозом Україна може увійти у фазу підйому нової хвилі розвитку за 
рахунок очікуваного зростання чисельності населення Волинської, Рівненської, 
Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Закарпатської, 
Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської, Одеської, 
Херсонської областей та АР Крим [3, 6]. У теорії етногенезу Л.М.Гумільова 
означене сповідає про формування передумов щодо започаткування фази 
регенерації етносу [7]. 

Виходячи з означеного та необхідності узгодження містобудівних ре гу-
лю ючих впливів із фазами та екологічними стратегіями хвильового розвитку 
регіональних ЕМС [2, 3, 5], для України опрацьовано альтернативну концепцію 
екологічно збалансованої урбанізації квазісільськогосподарського типу (рис. 3).

Означене коригування може відбутись шляхом трансформації сучасних 
осей та полюсів переважного економічного та містобудівного розвитку країни 
за рахунок послідовного перетікання ділової активності із зон, вичерпання 
ємності яких становить від 15 до 180% (за даними 2011 року), на територію 
регіонів із запасом ємності від 15 до 50% (див. рис. 1.Б; табл. 1), для формування 
тут альтернативних смуг та вузлів врівноважуючої урбанізації, переважно із 
високотехнологічним сільськогосподарським спрямування виробництва. 
Ефективному використанню виявленого еколого-територіального ресурсу 
сталого соціально-економічного розвитку регіонів, який виявляється запасом 
демографічної ємності більш ніж у 10%, сприятиме їх географічно серединне 
розташування, відносно території країни, та розташування у зоні впливу мережі 
міжнародних транспортних коридорів (див. рис. 3).

Відродження тут споконвічних форм та технологій ведення сільського 
господарства в поєднанні із впровадженням інноваційних технологій 

Рис. 2. Еколого-демографічний територіальний прогноз розвитку до 2020 року, темпи 
(А) та динаміка (Б) змін чисельності населення України
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виробництва, переробки, зберігання й транспортування екологічно чистих 
продуктів харчування є важливим й у глобальному вимірі вирішення питань 
сталого розвитку людства, а саме: в аспекті задоволення базової енергетичної 
потреби людини у їжі. За даними ООН (постанова Ріо+20, 2012), наступні роки 
стануть періодом особливої уваги всіх країн світу до питань забезпечення 
продовольством. У цій площині більшість експертів ООН вважає, що Україна, 
поряд із Бразилією, Аргентиною та США, може розглядатись як одна з найбільш 
привабливих для розміщення капіталів в аграрному секторі [8].

У контексті балансування потенціалів та адаптивного управління сталим 
розвитком, пропонується також розглянути можливість передачі низки 
столичних функцій Києва у центральні міста інших макрорегіонів України: у 
західному – Львову, в південному – Одесі, Сімферополю, у східному – Харкову, 
Дніпропетровську, Донецьку (див. рис. 1.Б; табл. 1, 2). Слід зазначити, що для 
прийняття регулюючих сталість розвитку містобудівних програм важливим 
є те, що темп розвитку певної території може впливати на темп розвитку 
іншої території, викликаючи посилення чи послаблення процесів змін. Таке 
локальне посилення може бути як наслідком перерозподілу та накопичення 
ресурсів всередині функціонально-просторового рівня цілісності ЕМС, що 
виявляється міською концентрацією населення та видів його діяльності, так й 
результатом багаторівневого резонансу у циклах розвитку системи «населення 
↔ середовище». Вплив процесів розвитку одного просторового рівня на інший 
може викликати синхронізацію фаз та призвести до утворення у містах – 
регіональних центрах «пагорбів» ділової активності із наступним «переливом» 
цієї активності у простір регіону [9].

Рис. 3. Мережа міжнародних транспортних коридорів 
та зона врівноважуючої урбанізації 
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Таблиця 2. Характеристика перспектив розвитку міст-центрів 
та однойменних їм областей

Місто-центр 
Зведений 
оціночний 

індекс 

Стан 
демографічної 

ємності 
області, 

2011рік, (%)

Прогнозоване зростання 
чисельності населення 

до 2020 року, (рік)

Київ 2,1 - 113 2002

Лівів 2,4 - 36 2013

Одеса 2,1 11 2013

Сімферополь 2,3 - 16 2012

Харків 1,8 - 7 -

Дніпропетровськ 1,5 - 45 -

Донецьк 1,3 - 168 -
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Господарська діяльність на території водозбору є прямою або побічною 
загрозою несприятливої дії на водний об’єкт. Основні збитки водному об’єкту 
спричиняють забруднюючі речовини, які надходять з різними стічними во-
дами [1]. В умовах високого рівня розвитку промисловості, урбанізованості 
території, інтенсивного ведення сільського господарства в басейнах водних 
об’єктів України створилась напружена екологічна ситуація через дефіцит 
водних ресурсів і забруднення поверхневих вод хімічними сполуками, які над-
ходять з сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій. Крім того, 
сучасне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального 
природокористування. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ 
ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на 
стійкість агроландшафту.

На формування складу поверхневих вод басейну водного об’єкту  чинять 
вплив антропогені фактори, тобто фактори, що обумовлені господарською 
діяльністю людини та супроводжуються надходженням до водних об’єктів 
хімічних речовин з промисловими, сільськогосподарськими та комуналь-
ними стічними водами, а також з атмосферними опадами та пиловими 
випаданнями, що забруднені промисловими та іншими викидами. Доля 
сільськогосподарського виробництва в забрудненні водних об’єктів може 
складати до 30% [1].

Високий ступінь розораності сільгоспугідь басейну усіх річок, порівняно ко-
роткий період сніготанення, зливовий характер літніх опадів і розчленованість 
території яружно-балочними системами викликають значний розвиток водної 
ерозії, яка чинить негативний, а часто згубний вплив на ґрунти. Змив ґрунту 
часто перевищує ґрунтоутворення і у всіх випадках викликає зниження врожаю 
вирощуваних культур.

Разом з частками ґрунту змивається основна маса біогенних речовин (N, Р, 
К) із його валового складу і складу добрив, а також основна маса пестицидів. 
Отже, твердий стік займає провідне місце серед всіх видів стоку.

Втрати фосфору за рахунок його виносу з сільгоспугідь теж досить значні, 
але суттєво поступаються втратам азоту. Натомість величина виносу фосфору 
в складі твердого стоку навіть перевищує величину виносу азоту за цим видом 
стоку. Таку особливість поведінки можна пояснити його відносно великим 
вмістом в ґрунті в нерозчинній формі, внаслідок чого він здатний пересуватись 
переважно в складі твердого стоку разом з ґрунтовими частками.

Винос поживних речових і пестицидів різними видами стоку має два 
основні негативні наслідки. По-перше, втрати агрохімікатів, внаслідок їх вино-
су з сільгоспугідь значно зменшують коефіцієнт їх використання в сільському 
господарстві, що змушує власників землі витрачати значні кошти на придбання 
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і застосування агрохімікатів в підвищених дозах для одержання запланованого 
врожаю.

По-друге, винос значної кількості агрохімікатів негативно впливає на 
навколишнє середовище в цілому, зокрема на стан земельних і водних ресурсів. 
Винос агрохімікатів порушує баланс поживних речовин в ґрунті, приводить 
до зменшення його родючості і погіршення фізичних і хімічних властивостей   
ґрунту. Надходження агрохімікатів в річкову систему приводить до підвищення 
вмісту шкідливих речовин у воді, погіршення стану водної фауни і флори, 
евтрофікації водоймищ. 

Вклад дифузних джерел в забруднення поверхневих вод значний [2], а на 
сільськогосподарських територіях він практично повністю визначає антро-
погенну складову якості поверхневих вод. Тому при плануванні та втіленні 
регіональних екологічних програм ця група джерел навантаження на водні 
екосистеми повинна бути врахована, а розміри її впливу мають бути оцінені з 
максимально допустимою точністю.

До прикладу, водозбірний басейн р. Дніпро займає майже половину 
території України (49 % її площі). До басейну р. Дніпро входять 19 областей, 
з них 4 області повністю (Житомирська, Ровенська, Сумська та Полтавська) і 
15 областей частково. Площа сільськогосподарських угідь в басейні Дніпра 
складає більше ніж 18 млн. га. При цьому сільськогосподарське освоєння 
земель складає 60%, що перевищує екологічно допустиме в 2 рази і більше. 
Питома вага ріллі в складі сільськогосподарських угідь в цілому по басейну 
сягає критичних величин біля 80 %, а в деяких областях (Вінницька, Херсонська, 
Черкаська) ще вище.

В басейні Дніпра сільське господарство є одним з основних користувачів, 
який впливає на стан поверхневих вод та екологічну рівновагу природного се-
редовища [3]. В результаті розорювання земель, їх меліоративного освоєння, 
використання добрив та отрутохімікатів збільшується питома вага стоку 
з сільгоспугідь в забрудненні водних об’єктів в басейні р. Дніпро.

Формування поверхневого стоку з сільгоспугідь і його якості обумовлено об-
ставинами, які склались на водозборі, і являє собою багатофакторний процес зі 
складною системою взаємозв’язків та взаємодій. Фактори, які характеризують 
умови формування виносу агрохімікатів поверхневим стоком з сільгоспугідь, 
умовно можна розділити на 2 групи.

До першої групи можуть бути віднесені фактори, які впливають на 
гідродинаміку процесу формування поверхневого стоку, до другої – на фор-
мування якісних  показників по поверхні водозбору вод.

Найважливішим із основних факторів першої групи є атмосферні опади. Їх 
кількість, інтенсивність випадіння, розподіл за часом зумовлюють утворення 
поверхневого стоку і режим його надходження до водних об’єктів. В процесі 
стікання води розвиваються процеси водної ерозії, які призводять до змиву 
ґрунтів.

В цілому винос агрохімікатів спостерігається у всіх областях. До того ж, слід 
пам’ятати, що наведені значення не відображають процес виносу агрохімікатів 
в динаміці, а в період повеней та зливових дощів, які пройдуть після внесення 
добрив та ядохімікатів, максимальний винос агрохімікатів може досягати 99 % 
від сумарного його виносу з твердими та рідкими фракціями.
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Іншим дифузним джерелом забруднення вод в басейні р. Дніпро є тварин-
ництво. Найбільш суттєвими формами забруднення природного середовища 
є екскременти тварин. Забруднюючими елементами в складі гною, тварин-
ницьких стоків є азот, фосфор, органічні речовини, метали, мікроорганізми.

За умови регламентованого  та технологічно правильного утримання 
тварин, зберігання, транспортування та використання відходів тваринництва 
забруднення навколишнього середовища мінімальне. Проте, на практиці не-
дотримання технологічних вимог, дефіцит мобільного транспорту, втрати під 
час транспортування, змив талими та дощовими водами азоту та фосфору 
з полів зрошення призводить до забруднення поверхневих вод біогенними 
елементами. За літературними даними, до водних об’єктів надходить від 0,7 
до 30 % річного об’єму відходів.

Проведені нами розрахунки показали, що в цілому з території басейну 
р. Дніпро за рік з поверхневим стоком винесеться до 12 тисяч тонн азотних 
добрив, до 500 тонн фосфорних добрив та до 73 тонн пестицидів. До того 
ж, більше антропогенне навантаження відмічається на території Поліської 
та Лісостепової зон. Це можна пояснити більшими об’ємами застосованих 
агрохімікатів і більшими величинами поверхневого рідкого та твердого стоків 
у порівнянні зі степовою зоною.

Аналогічні дослідження [4, 5, 6], проведені в басейні р. Сіверський Донець, 
підтверджують провідну роль дифузних джерел в забрудненні поверхневих 
вод. Серед хімічних речовин, здатних виноситись поверхневим рідким стоком, 
провідне місце належить азоту. Виносяться переважно нітратна та нітритна 
форми азоту, які практично не закріплюються ґрунтом і легко пересуваються 
у складі поверхневого стоку. Незважаючи на те, що пестициди становлять 
незначну частину від загальної маси забруднювачів, вони можуть бути дуже 
небезпечними, внаслідок високої екологічної активності.

Слід відмітити, що неорганізований поверхневий стік з сільгоспугідь є важ-
ко контрольованим джерелом забруднення водних об’єктів в зв’язку з його 
мінливістю, випадковим розподілом у часі, розосередженістю за площею та 
спорадичністю надходження. Вміст забруднюючих речовин в поверхневому 
стоці на протязі 10–15 хвилин після початку дощу зрівняно з вмістом забруд-
нюючих речовин в господарсько-побутових стічних водах.  Винос забрудню-
ючих речовин з водозбірної площі призводить до замулення водних об’єктів, 
погіршення кисневого режиму, органолептичних показників води. Надходжен-
ня підвищених концентрацій біогенних елементів до водних об’єктів сприяє 
інтенсифікації процесів евтрофікації.

Той факт, що забруднюючі речовини можуть виноситися у водні об’єкти 
поверхневим стоком з водозбірних територій, означає, що будь-яка діяльність 
людини на водозборі річки створює передумови дифузного забруднення во-
дного об’єкта. [7]

Основними забруднюючими компонентами поверхневого стоку, що 
формується на урбанізованих територіях, є продукти ерозії ґрунту, які змива-
ються з газонів і відкритих ґрунтових поверхонь, побутове сміття, компоненти 
дорожніх покриттів і будівельних матеріалів, що зберігаються на відкритих 
складських майданчиках, які вимиваються, а також нафтопродукти, що потра-
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пляють на поверхню водозабору в результаті несправності автотранспорту та 
іншої техніки.

У стоці з різних елементів міської території характерне переважання 
амонійної форми азоту, що вказує на слабе протікання окислювальних 
процесів. Найбільша концентрація мінерального азоту (суми його трьох форм) 
відзначається у стоці з території багатоповерхових забудов. 

Одним із джерел надходження розчиненого фосфору в природні води є стік 
з міської території, де переважає його мінеральна форма. Формування загаль-
ного фосфору на міській території у визначальній мірі залежить від щільності 
населення й інтенсивності автомобільного руху.

Найбільші концентрації нафтопродуктів спостерігаються у стоці з територій з  
переважанням багатоповерхових забудов великою площею твердих покриттів, 
інтенсивним рухом автотранспорту і акумуляцією нафтопродуктів у сніговому 
покриві. Якісний склад поверхневого стоку, який утворюється на цих територіях, 
також залежить від стану дорожнього полотна.

Значних величин досягає стік зважених речовин з урбанізованих територій, 
що пояснюється з одного боку, великою величиною стоку, а з іншого – значно 
більшою ерозійною піддатливістю культурного шару ґрунтів у міських ланд-
шафтах.

Для «вимивання» забруднюючих речовин із ґрунту, дорожнього полотна, з 
дахів будівель і змиву з газонів достатньо 10–15 хвилин інтенсивного випадіння 
атмосферних опадів.

Вміст розчинених речовин у зливових стоках із урбанізованих територій 
поступається вмісту в талому сніговому стоці. Пояснюється це тим, що у зи-
мовий період відбувається накопичення хімічних елементів протягом більш 
тривалого часу. Влітку ж, під час випадання злив, відбувається періодичний  
змив їх з водозбору. Чим частіше спостерігаються інтенсивні зливи, тим менше 
концентрації розчинених речовин у зливових стоках.

У зливових стоках із міської території, так само як і у весняному, азот 
міститься в трьох формах. Однак, якщо у весняний період на території міста 
переважає процес накопичення амонійного азоту, що є кінцевим продук-
том розпаду білкових сполук, то в теплий період відбувається накопичення 
нітратного азоту, що є кінцевим продуктом процесу нітрифікації. В органічному 
комплексі зливового стоку переважає легко окислювальна органічна речовина.

У літній період вміст нафтопродуктів у зливових стоках з території водозборів 
знижується, у порівнянні з періодом весняного водопілля, тому в теплий 
період в забрудненні природних вод нафтопродуктами основну роль відіграє 
інтенсивність руху транспорту.

Основна маса забруднюючих речовин, що виноситься в річки поверхневим 
стоком з урбанізованих водозборів, надходить у весняно-літній період. У сумар-
ному виносі з усіх водозборів переважають зважені речовини і нафтопродукти.

При подальшій оцінці впливу поверхневого стоку на річки здійснили розра-
хунок виносу маси забруднюючих речовин з урбанізованих частин водозбору 
річки [7].

Основну масу забруднюючих речовин, що надходять від дифузних джерел 
з урбанізованих частин водозборів, складають зважені речовини – понад 99% 
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і нафтопродукти – 0,3%. На решту забруднюючих речовин припадає близько 
0,5% від сумарної маси виносу [7].

Специфіка формування поверхневому стоку і відсутність сітки спостере-
жень не дозволяє проводити систематичні прямі спостереження за вино-
сом агрохімікатів з сільгоспугідь та забруднюючих речовин з урбанізованих 
територій.

Все це вказує на необхідність прогнозування впливу дифузних джерел на 
забруднення водних об’єктів та проведення невідкладних природоохоронних 
заходів.
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Суттєвий вплив дифузних джерел забруднення на якість води поверхневих 
водних об’єктів викликає необхідність запровадження природоохоронних 
заходів.

Зважаючи на великий обсяг відомих природоохоронних заходів, які сто-
суються запобігання посиленій ерозії і виносу агрохімікатів, запропонуємо 
лише ті із них, які, на наш погляд в сучасних економічних умовах є найбільш 
перспективними [1–5].

Перш за все мова йде про необхідність більш широкого впровадження 
ґрунтоводоохоронної системи землеробства і зміни структури посівних 
площ в сторону значного збільшення клину багаторічних трав не тільки в 
ґрунтозахисних, але і в польових сівозмінах. Необхідно звести до мінімуму 
вирощування просапних культур на крутосхилах і провести їх залуження 
багаторічними бобовими і злаковими травами. Це дасть не тільки певний 
екологічний, але і економічний ефект за рахунок зменшення енергетичних за-
трат та пального при обробці схилових земель.

Одне із провідних місць в системі ґрунтозахисних і водоохоронних заходів 
займає лісомеліорація, пов’язана з широким застосуванням лісових насаджень: 
полезахисних лісових смуг, лісонасаджень на зрошувальних землях, по берегах 
річок і каналів, навколо водосховищ, ставків і інших водойм, на рекультиваційних 
землях, навколо населених пунктів, промислових підприємств і т.д.

Останнього часу все більшого розголосу набуває альтернативне (біологічне) 
землеробство, виникненню якого сприяли негативні екологічні наслідки 
інтенсифікації землеробства. Суть його полягає у повному або частковому 
відмовленні від мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту і кормових 
добавок. Комплекс агротехнічних заходів ґрунтується на суворому дотриманні 
сівозмін, введенні до їх складу бобових культур, збереженні рослинних реш-
ток, застосуванні гною, компостів і сидератів, захисту рослин біологічними 
методами. Метою альтернативного землеробства є охорона навколишнього 
середовища, збереження ґрунтової родючості, одержання продукції, що не 
містить залишків хімікатів. На думку спеціалістів, альтернативне землеробство 
не вважається кроком назад у розвитку землеробства, позаяк збереження при-
роди, в кінцевому рахунку, забезпечить одержання відчутного економічного 
ефекту.

Узагальнюючи викладене можна запропонувати рекомендації щодо 
запобігання та усунення негативного впливу дифузних джерел на водні об’єкти.

Заходи щодо зменшення забруднення водних об’єктів речовинами антро-
погенного походження доцільно розділити на окремі групи:

1 група – організаційно-господарські заходи;
2 група – агротехнічні заходи;
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3 група – заходи в галузі тваринництва;
4 група – гідротехнічні і гідромеліоративні заходи;
5 група – лісомеліоративні заходи.

Îðãàí³çàè³éíî-ãîñïîäàðñüê³ çàõîäè

• встановлення оптимального співвідношення сільськогосподарських 
угідь, раціональне використання і захист від ерозії перш за все орних 
земель шляхом введення відповідних місцевим ґрунтово-кліматичним 
умовам, способів обробки ґрунту і посіву сільськогосподарських  культур, 
добрив, агромеліорації і інших прийомів;

• підвищення продуктивності, раціональне використання і охорону від 
ерозії природних кормових угідь шляхом впровадження пасовищо-
сінокосооборотів, посіву багаторічних трав з метою залуження, ство-
рення культурних пасовищ і сінокосів., застосування добрив, зрошення 
і осушення там, де необхідно;

• організацію лісового господарства шляхом посадки полезахисних, 
яружно-балочних і інших лісонасаджень;

• регулювання стоку талих і зливових вод, створення водостійкої поверхні 
і запобігання змиву ґрунту.

Найважливішими умовами зниження виносу біогенних елементів і 
пестицидів в водотоки і водоймища є підвищення загального рівня культури 
сільськогосподарського виробництва, дотримання агротехнічних правил і норм 
зниження втрат органічних і мінеральних добрив на всіх ланках їх технологічного 
ланцюга (виробництво - транспорт - зберігання - внесення -загортання)

Àãðîòåõí³÷í³ çàõîäè 

Агротехнічні заходи можуть бути розділені на три основні напрямки:
• впровадження ґрунтозахисних сівозмін;
• застосування системи ґрунтозахисного обробітку ґрунту;
• застосування науково обґрунтованої системи удобрення ґрунту та за-

хисту рослин.

Çàõîäè â ãàëóç³ òâàðèííèöòâà 

Захист поверхневих водних джерел від змиву в них шкідливих речовин, 
що містяться у відходах тваринництва, заключається в дотриманні основних 
правил:

• недопущення зникнення прибережних смуг з чагарниковою рослинністю 
та лісопосадками;

• поверненні до природного стану лук в заплавах малих річок, припиненні 
їх розорювання;

• ліквідації збірників забруднюючих стоків, полігонів, гноєсховищ у 
прибережній та водоохоронній зонах;

• відведення поверхневого стоку від полів зрошення шляхом планування 
території;

• запобігання переповненню полігонів і гноєсховищ стоками і їх розмиву 
через гребінь дамб шляхом їх нарощування і укріплення.

• забезпечення безстічності схем утилізації гною.
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Ã³äðîòåõí³÷í³, ã³äðîìåë³îðàòèâí³ 

Протиерозійні гідротехнічні споруди створюють:
• на водозбірній площі;
• в вершинах ярів;
• по дну ярів.

Основними протиерозійними гідротехнічними спорудами є:
• протиерозійні вали (тераси з широкою основою);
• водозатримуючі лимани;
• водовідвідні і водорозпилюючі вали та канави;
• водоскидні споруди (лотоки, перепади, консолі).

Ë³ñîìåë³îðàòèâí³ çàõîäè

Основні лісомеліоративні протиерозійні заходи:
• створення водорегулювальних лісосмуг у малолісних районах;
• створення водоохоронних лісових насаджень навколо ставків і водойм;
• створення суцільних протиерозійних лісопосадок на сильно еродованих 

крутосхилах і непридатних землях, непридатних для використання в 
сільському господарстві;

• лісомеліоративні протияружні заходи (переведення поверхневого стоку 
у усередині ґрунтовий, збільшення протиерозійної стійкості ґрунту, ро-
зосередження поверхневого стоку й скріплення ґрунту.

Істотний водоохоронний ефект від впровадження кожного окремого заходу 
проявиться лише при застосуванні його в комплексі з іншими природоохорон-
ними заходами та при дотриманні високої культури землеробства тваринництва 
і інших галузей сільськогосподарського виробництва.

Для зменшення надходження в водний об’єкт забруднюючих речовин 
з урбанізованих територій слід організувати максимальне осадження твердого 
стоку.

Для цього слід  спрямувати поверхневий стік з населених пунктів у від-
стійники.

В разі відсутності встановлення відстійників можна організувати геохімічний 
бар’єр. При цьому передбачається проходження зливових та талих вод через 
дерево-кущові насадження.

Таким чином, для зниження негативного впливу на водотоки [6] і ймовірності 
вторинного впливу слід передбачити наступні заходи:

1. Удосконалення міської водозбірної системи каналізації з метою локалізації 
зливових і талих вод та направлення їх до міського колектора.

2. Утворення геохімічних бар’єрів та буферних зон, що дозволить знизити 
антропогенне навантаження на річки та їх басейн.

3. При організації водоохоронних зон необхідно суміщувати їх з зонами за-
топлення – 10% повторюваності весняної повені.

4. Рекультивація земель на берегах річок в межах водоохоронних зон і при-
бережних захисних смуг, де були звалища, ґрунтові дороги, де слід відновити 
ґрунтовий покрив.

5. Берегоущільнення в місцях рекреаційного та ерозійного навантаження 
шляхом заліснення територій.
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6. Періодичний моніторинг водоохоронних зон та прибережних захисних 
смуг.

Ë³òåðàòóðà:
1.  А. И. Юрченко. Формирование качества водных объектов с учетом влияния стока с 

сельхозугодий// Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, 
природокористуванням, заходи в надзвичайних ситуаціях: Зб. наук. праць 11 міжнародної 
наук. – практ. конференції. Київ–Харків–АР Крим, 2012. С. 190–195.

2.  А. І. Бреславець, А. С. Воронкін, А. І. Юрченко і інші. Винос агрохімікатів з сільгоспугідь басейну 
Сіверського Дінця і рекомендації щодо його зниження// Проблеми охорони навколишнього 
природного середовища та техногенної безпеки: Зб. наук. пр./ УкрНДІЕП. Харків, 2000. С. 
185–191.

3.  А. І. Юрченко, В. О. Полозенцева, В. І. Асін і інші. Оцінка забруднення пестицидами водних об’єктів 
в басейні р. Сіверський Донець в межах Харківської області// Екологічна безпека: проблеми і 
шляхи вирішення: Зб. наук. ст. Х міжнародної наук.–практ. конференції. Харків, 2014, с. 219–223.

4.  А. В. Яцик. Екологічна ситуація в Україні і шляхи її поліпшення.  К.: Орляни, 2003, 84 с.
5.  Кресин В. С., Еременко Е. В., Захарченко М. И., Юрченко А. И. Динамика поступлення 

соединений фосфора в украинские прибрежные воды Черного моря и комплекс водоохранных 
мероприятий – Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, №5, 2008, с. 28–33.

6.  А. О. Піціль. Оцінка забруднення поверхневого стоку та його вплив на якість водних джерел на 
міських ландшафтах.// Науково-теоретичний збірник. Вісник Житомирського національного 
агроекологічного університету. 2012 № 1 (30), т.1, с. 391–400.



240240 XII Ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ

УДК 504.4.054(083.74):626.81/84

Юрченко А. І.
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків, Україна
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Вирощування рису потребує значних витрат зрошувальної води, що при-
зводить до великих об’ємів водовідведення [1].

Виробники рису згідно вимог Водного Кодексу України оформлюють дозвіл 
на спецводокористування, в складі якого затверджуються гранично-допустимі 
скиди (ГДС) забруднюючих речовин до заток Чорного моря [2].

Розрахунки ГДС виконують за Інструкцією про порядок розробки та за-
твердження гранично-допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зво-
ротними водами [3]. Розробка, обґрунтування та встановлення ГДС речовин 
включає такі етапи:

•  підготовка вихідних даних для розрахунку ГДС;
•  правове та методичне обґрунтування схеми і моделі розрахунку ГДС 

речовин;
•  визначення розрахункових умов та розробка проекту (розрахунок) ГДС 

речовин;
•  визначення величин ГДС, оцінка водоохоронної ефективності досягнення 

ГДС речовин;
•  розробка пропозицій до плану заходів щодо досягнення ГДС речовин і 

плану заходів;
•  узгодження і затвердження документів.
Зважаючи на специфіку рисових зрошувальних систем слід враховувати 

ці особливості при оформленні ГДС для дренажних вод, які відводяться по 
скидних каналах до заток Чорного моря. Особливо важливо враховувати 
специфіку функціонування рисових систем. По-перше, рисові зрошувальні 
системи працюють протягом вегетаційного сезону вирощування рису, а не 
цілий рік. Цю особливість необхідно враховувати при підготовці вихідних даних 
щодо витрат дренажних вод, що розглядається при розробці ГДС речовин. 
По-друге, дренажно-скидні води на рисових зрошувальних системах форму-
ються за рахунок надходження у скидну мережу поверхневого стоку (скиди 
з чеків), фільтрації ґрунтових та дренажних вод [1]. В умовах півдня України 
під рис освоєні гігроморфні ґрунти, заболочені і часто засолені. Ґрунтовий 
покрив рисових сівозмін складений темно-каштановими та каштановими 
солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями [4]. Тому, чітко працю-
юча дренажно-скидна сітка за своїм призначенням в першу чергу покращує 
заболочені та засолені ґрунти в процесі експлуатації  рисової зрошувальної 
системи, сприяє капітальній меліорації територій, які освоюються, кинутих з 
причини неможливості вирощування будь-яких інших культур [5, 6]. Природно, 
що розсолення ґрунтів відбувається за рахунок вимивання солей в горизонти, 
що знаходяться нижче, а також дифузії їх в поверхневі зрошувальні води, які 
надходять до ґрунтових вод за рахунок фільтрації з каналів безпосередньо з 
рисового поля. Між ґрунтовими та поверхневими водами на рисовому масиві 
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встановлюється тісний зв’язок. Ґрунтові води в прибережній зоні залягають на 
глибині 1,5 м від поверхні, їх мінералізація складає від 3 до 13 г/м3 [4]. Існує 
природний зв’язок ґрунтових вод з поверхневими водами заток Чорного моря. В 
цьому ланцюжку одним із кілець є дренажно-скидні води, які відсікають верхівку 
ґрунтових вод і відводять до затоки. В процесі вирощування рису відбувається 
промивка ґрунтів, підвищується мінералізація дренажно-скидних вод. Через де-
який час встановлюється рівновага і дренажно-скидні води мають більш–менш 
стабільну мінералізацію. В зв’язку з цим, до п. 1.8 «Інструкції…» щодо розрахунку 
фактичної концентрації слід відноситись творчо. Згідно п.1.8 [3] «фактична 
концентрація речовин (середній показник) – величина, що приймається для 
оцінки складу зворотних вод і обчислюється як середньоарифметичне значення 
даних ряду спостережень за попередні 12 місяців за виключенням найменшого 
та найбільшого значень». Для рисової системи не завжди можна використати 
такий підхід. Коли тільки вводять в сівозміну нові площі, то слід проводити 
дослідженні дренажно-скидних вод більше одного вегетаційного сезону. Наші 
багаторічні дослідження показують, що для об’єктної оцінки якості дренажно-
скидних вод, слід брати дані моніторингу за минулі 5 років.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика якості дренажних вод (фактичні дані, 
червень 2016 р.) з затвердженими допустимими концентраціями інгредієнтів 

в складі ГДС

Показник 
складу зво-
ротних вод

Колектор

СК-1 СК-2 С-7

концентрація інгредієнтів, мг/дм3

СГДС Сфакт СГДС Сфакт СГДС Сфакт

Завислі речо-
вини

15,00 12,00 15,00 14,60 15,00 15,00

Сульфати 285,00 1764,00 285,00 289,00 193,00 323,00

Хлориди 181,00 504,00 181,00 921,00 356,00 878,00

Мінералізація 1202,00 3864,00 1202,00 2259,00 1128,00 2361,00

Азот 
амонійний

0,43 0,27 0,43 0,23 0,39 <0,20

Нітрити 0,008 0,08 0,008 0,08 0,08 0,08

Нітрати 3,81 1,12 3,81 1,65 3,15 1,18

Фосфати 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,145

Перші розрахунки величин ГДС речовин з дренажно-скидними водами 
рисових зрошувальних систем проводив УКРНДІЕП. Паралельно проводився 
моніторинг якості дренажно-скидних вод, утворений банк даних якості дренаж-
них вод по всіх скидних каналах. Після послаблення дозвільного законодавства, 
ГДС речовин з дренажно-скидними водами до заток Чорного моря, почали ве-
сти розрахунок фізичні особи, фірми. В результаті отримуємо формальні норми 
ГДС речовин, які не відображають об’єктивну картину. Базова технологія ви-
рощування рису передбачала значні зрошувальні норми, створення шару води 
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на чеках 20–25 см і проточність. В зв’язку з цим мінералізація та концентрація 
головних іонів в дренажних водах були менші, а ніж тепер. З переходом на 
нову технологію [7] вирощування рису оптимальний шар води на рисовому 
чеці встановлюється 10–12 см. При цьому майже виключаються поверхневі 
скиди води, головний стік йде за рахунок фільтрації води через товщу ґрунту і 
надходить до дренажного каналу. Це призводить до підвищення концентрації 
головних іонів та мінералізації дренажних вод. 

Наочним прикладом є табл. 1, де наведені порівняльні дані якості дренажно-
скидних вод для двох водокористувачів Голопристанського району Херсонської 
області з встановленням ГДС за обмеженими даними фактичних вимірювань.

Крім того, не завжди витримується умова щодо використання ряду спо-
стережень якості дренажно-скидних вод хоча б за попередній вегетаційний 
період. Комерційна основа розрахунку ГДС призводить до того, що норми ГДС 
встановлюються за результатами одного аналізу (табл. 2). Тож, не дивно, що 
перші ж контрольні аналізи будуть перевищувати встановлені норми. 

Таблиця 2. Фактична (Сфакт) та затверджена концентрація (мг/дм3) речовин 
(СГДС) у складі затверджених в 2016 р. ГДС для скидних каналів (СКР-5, ОС-2, 

ОС-11, ОС-12) одного з водокористувачів

Показник складу 
зворотних вод

СКР-5 ОС-2 ОС-11 ОС-12

Сфакт СГДС Сфакт СГДС Сфакт СГДС Сфакт СГДС

Завислі речовини 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Сульфати 880,00 880,00 1027,00 1027,00 944,00 944,00 655,00 655,00

Хлориди 51,00 51,00 92,00 92,00 50,00 50,00 42,00 42,00

Мінералізація 233,00 233,00 249,00 249,00 221,00 221,00 113,00 113,00

Азот амонійний 0,39 0,39 0,42 0,42 0,40 0,40 0,39 0,39

Нітрити 0,08 0,08 0,107 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Нітрати 16,60 16,60 6,85 6,85 12,80 12,80 7,11 7,11

Фосфати 0,17 0,17 0,20 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17

Більше того, комерційних підхід при встановленні норм ГДС речовин при-
зводить до того, що для одного скидного каналу дренажних вод розробниками 
в різний час для різних водокористувачів встановлюються різні норми ГДС 
речовин (табл. 3)

При цьому слід зазначити, що виділити якість дренажно-скидних вод окре-
мого користувача в загальному скидному каналі фізично неможливо. Адже 
площі рисових систем знаходяться обабіч каналу і дренують всі одночасно. Тому 
контроль якості дренажно-скидних вод визначається в гирлі каналу. Логічним 
висновком з наведених результатів є той факт, що для різних водокористувачів, 
які скидають воду в один канал, має бути один розробник ГДС речовин.

Багаторічні дослідження вчених гідротехніків та практиків, які працюють 
на рисових системах, свідчать про те, що витрати зворотних вод, які розгля-
даються при розробці ГДС речовин, повинні розраховуватись за балансовим 
методом [8, 9]. 
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Таблиця 3. Затверджені допустимі концентрації в складі ГДС для різних каналів 
надані різними розробниками (2016 р.)

Показник 
складу зво-
ротних вод

СКР-51* ОС-11 ОС-12

І2* ІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ ІV

Завислі речо-
вини

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Сульфати 267,00 233,00 342,00 221,00 129,00 287,00 113,00 136,00 105,00

Хлориди 112,00 51,00 137,00 50,00 50,00 91,00 42,00 52,00 37,41

Мінералізація 1090,00 880,00 1202,00 944,00 944,00 1032,00 655,00 741,00 699,00

Азот 
амонійний

0,50 0,39 0,50 0,40 0,39 0,50 0,39 0,39 0,43

Нітрити 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Нітрати 10,20 16,60 7,28 12,80 12,80 7,63 7,11 7,11 5,11

Фосфати 0,41 0,17 0,42 0,17 0,17 0,41 0,17 0,17 0,28

Примітка: 1* – дренажно-скидні канали, 2* – розробники ГДС (І –УКРНДІЕП, 
II–IV – ФОП та фірми).

Згідно [8, 9] для розрахунку об’єму дренажних вод, які надходять до скидних 
каналів і колекторів, слід використати рівняння водного балансу:

                  М = Е + Т +Wн + Wф + Еhb + Wсб + Wт.п. ,
де: М – зрошувальна норма нетто за підсумками поточного року, м3/га
       Е – об’єм води, який випаровується, м3/га;
       Т – транспірація рослинами рису, м3/га;
       Wн – об’єм  води, який йде на насичення ґрунту, м3/га;
       Wф – об’єм  води, який йде на фільтрацію ґрунтом, м3/га;
       Еhb – об’єм  води, необхідний для створення шару затоплення, м3/га ;
       Wсб – об’єм скидних вод, м3/га.
       Wт.п. – технічні втрати води, м3/га.

Тоді об’єм  поверхневого скиду  визначається наступним чином:
     ∑  Wсб. = Wсб.+ Wт.п. = М – (Е + Т + Wн + Wф + Еhb)
Складові рівняння водного балансу для умов рисової зрошувальної системи 

відповідно складатимуть [8–11]:
    Е = 4900 м3/га;             Т = 5000 м3/га;                  Wн = 1900 м3/га,
    Wф = 2400 м3/га;           h1 = 15 см, h2 = 20cм;            Еhb = 3500 м3/га
Об’єм поверхневого скиду зі всієї посівної площі складатиме:
                                      W = (Wсб. + Wт.п.) х S ,
де: S – посівна площа рису, га.
Питомий об’єм скидних вод складатиме:
Wуд.=М – (4900 + 5000 + 1900 + 2400 + 3500) = М-17700 (м3/га)            
Використовуючи дані щодо максимальної площі посівів рису  та питомого 

об’єму  скидних вод, можемо розрахувати затверджені витрати. При цьому 
приймаємо зрошувальну норму  М = 24600 м3/га [9].
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Згідно пункту 3.2.2 [3] «перелік речовин… має включати всі специфічні ре-
човини, що характерні для складу даних зворотних вод». При нормуванні якості 
дренажних вод рисових зрошувальних систем до списку забруднюючих речовин 
слід обов’язково включати хімічні засоби захисту рослин, які планується вико-
ристовувати на конкретній сівозміні виходячи з переліку дозволених пестицидів 
до застосування [12, 13].

Що стосується основного списку А Постанови КМУ від 11.09.1996 р. № 1100 
[14], то на нашу думку нормування нафтопродуктів у складі дренажних вод ри-
сових систем є недоцільним. Нафтопродукти не є специфічним інгредієнтом, 
який характеризує дренажну систему. Крім того, експериментальні дослідження 
свідчать про їх відсутність в обстежених дренажних водах рисових систем.

Таким чином, виходячи з об’єктивних обставин, які склалися на рисових си-
стемах, та враховуючи існуючу практику встановлення ГДС речовин, вважаємо, 
що до нової інструкції про розробку та затвердження ГДС речовин слід внести 
деякі уточнення.

•  Розрахунок ГДС для дренажних вод рисових систем мають виконувати 
державні організації, які мають відповідних фахівців, матеріально-технічну базу, 
прикладну комп’ютерну програму з розробки ГДС, аналітичну лабораторію 
акредитовану на право виконання аналізів показників складу зворотних вод.

•  Режим скиду зворотних вод приймається відповідно до режиму 
функціонування рисових зрошувальних систем (не цілий рік, а вегетаційний 
сезон).

•  При розрахунку ГДС дренажних вод різних водокористувачів, які скидають 
зворотні води рисових систем до одного дренажного каналу, має бути один 
розробник ГДС речовин.

•  При підготовці вихідних даних щодо якості дренажних вод, як фактичних 
концентрацій, так і затверджених, використовуються значення даних ряду 
спостережень не менше як за 3 попередні вегетаційні сезони.

•  Розрахунок об’єму скидів дренажних вод до скидних каналів проводиться 
за балансовим методом.

•  До списку забруднюючих речовин дренажних вод рисових зрошувальних 
систем обов’язково включаються дозволені до застосування хімічні засоби за-
хисту рослини, які застосовуються або будуть застосовуватись на конкретній 
сівозміні.

•  Зі списку А Постанови КМУ від 11.09.1996 р. № 1100 пропонуємо виключи-
ти показник «нафтопродукти» як не характерний для даної категорії зворотних 
вод.
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Якименко Г. М., канд. біол. наук
Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», м. Київ, 
Україна

ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃ ÏÎÂÅÐÕÍÅÂÈÕ ÄÆÅÐÅË ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß Ì²ÑÒÀ ÊÈ¯Â 
ÇÀ ÏÎÊÀÇÍÈÊÀÌÈ ÐÀÄ²ÀÖ²ÉÍÎ¯ ÁÅÇÏÅ×ÍÎÑÒ² 

Вступ. Київ є найбільшим споживачем питної води в Україні: щороку для 
потреб міста з природних водних об’єктів забирається до 350 млн. м3. Серед-
ньодобовий обсяг води, який надається місту монополістом централізованого 
водопостачання ПАТ «АК «Київводоканал», становить 700–900 тис. м3. Водо-
постачання здійснюється з трьох джерел: р. Десна, р. Дніпро та артезіанських 
свердловин сеноманського і юрського водоносних горизонтів. Найбільший 
внесок у загальний водний потік робить р. Десна – до 700 тис. м3 на добу; 
р. Дніпро постачає до 300 тис. м3; артезіанські свердловини – до 100 тис. м3 [1, 
2, 3]. Середньорічне розподілення між джерелами водопостачання відображено 
на рис. 1: переважна частина питної води – до 87% – надходить із поверхневих 
джерел, причому до 70% – з р. Десна. Внесок підземних вод не перевищує 13%.

Згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 [4] під час гігієнічної оцінки радіаційної 
безпечності питної води у місцях водозаборів поверхневих джерел питного водо-
постачання насамперед визначаються питомі сумарні альфа- і бета-активності. 
За умови неперевищення максимально допустимих значень показників, – для 
Σα-активності це 0,1 Бк/дм3, для Σβ-активності – 1,0 Бк/дм3, – вода є придатною 
для подальшої водопідготовки до води питної. При перевищенні нормативів 
потрібно визначати питому активність шести радіонуклідів: 226Ra, 228Ra, 
222Rn, ΣU (α-випромінювачі) та 90Sr, 137Cs (β-випромінювачі).

Мета роботи – дослідження радіоекологічного стану поверхневих джерел 
водопостачання Києва та оцінювання відповідності якості води гігієнічним дер-
жавним нормативам за показниками радіаційної безпечності.

Методика експерименту. Як об’єкт дослідження використовували 
усереднені проби води р. Дніпро та р. Десна у місцях спеціалізованих во до-
заборів. Дніпровський питний водозабір розташований на 2 км нижче шлюзу 
Київської ГЕС на правому березі Дніпра, Деснянський – на лівому березі 
Десни за 3,5 км від гирла. Дослідження проводились протягом 2010−2014 рр. 
Σα-активність визначалась 1 раз на місяць, Σβ-активність – 1 раз на тиждень. 
Проби відбирались відповідно до вимог нормативних документів, причому 

Рис. 1. Внесок джерел водопостачання у загальний об’єм питної води, що 
виробляється ПАТ «АК «Київводоканал» [3]
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загальний об’єм проби становив 5 дм3, з яких відокремлювали необхідні 
аліквоти у 1 дм3 та 0,1 дм3 [5, 6].

Для визначення сумарної альфа-активності за ДСТУ ISO 9696-2001 [7] 
використовували альфа-бета-спектрометр Quantulus 1220. Попередньо 
100 см3 води випарювали до 2–3 см3, залишок переносили у пластикову віалу 
та додавали сцинтилятор OptiPhase ‘HighSafe’3. Калібрувальним зразком був 
радіоактивний стандартний розчин 226Ra з максимальною енергією альфа-
випромінення 4,78 МеВ. Похибка вимірювання не перевищувала 10%.

Сумарну бета-активність води визначали шляхом упарювання 1 дм3 води до 
сухого залишку із наступним вимірюванням протягом 1000 с кількості імпульсів 
на установці малого фону УМФ-1500М за методикою МВВ 081/12-0078-03 
[8]. Швидкість лічби імпульсів проби води порівнювали зі швидкістю лічби від 
калібрувального зразка – радіоактивного стандартного розчину 90Sr+90Y з 
максимальними енергіями бета-випромінення 0,55 МеВ и 2,28 МеВ. Похибка 
вимірювання не перевищувала 20%.

Результати досліджень. На діаграмах рис. 2 та рис. 3 наведені резуль-
тати спостережень за інтегральними показниками радіаційної безпечності 
у воді поверхневих джерел водопостачання м. Київ за 5 послідовних років 
(2010–2014 рр.).

Σα-активність деснянської води мала незначні відхилення від середнього 
за період спостережень значення 0,015±0,002 Бк/дм3: від 0,011±0,001 Бк/дм3 
до 0,016±0,002 Бк/дм3. Проте у дніпровській воді зафіксовані значні коливання 
показника: при середньому рівні 0,020±0,002 Бк/дм3 у 2014 році спостерігалось 
зменшення Σα-активності у два рази – до 0,011±0,001 Бк/дм3. При цьому су-
марна альфа-активність води у Дніпрі більша ніж у Десні на 0,010±0,001 Бк/дм3. 
Однак загальний вміст α-випромінювачів у воді обох джерел водопостачання 
відповідає допустимому за ДСанПіН 2.2.4-171-10, відповідно, досліджена вода 
придатна для виробництва питної води.

Аналогічна тенденція прослідковується й при визначенні Σα-активності. 
Відхилення від середнього за період спостережень значення показника 
у деснянській воді 0,16±0,03 Бк/дм3 становить 0,02 Бк/дм3. При середньому 
значенні за роки спостережень 0,26±0,05 Бк/дм3 у дніпровській воді зафіксовано 

Рис. 2. Питома сумарна альфа-активність у воді р. Десна та р. Дніпро
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зростання вмісту β-випромінювачів на 65% у 2013 році. За цим виключен-
ням спостерігається поступове зменшення показника – на 8-10% щороку: 
з 0,26±0,05 Бк/дм3 у 2010 р. до 0,20±0,04 Бк/дм3 у 2014 р.

Простежимо за динамікою сумарної бета-активності дніпровської води 
за місяцями на прикладі типового 2012 року та аномального 2013 року, коли 
зафіксоване значне зростання показника (рис. 4). За даними багаторічних 
спостережень зазвичай буває два періоди зростання вмісту радіонуклідів 
у поверхневій воді: під час весняного паводку з першої декади березня до кінця 
травня та при стіканні атмосферних опадів із річкового басейну з середини ве-
ресня до середини жовтня. В цей час погіршується якість води не тільки за показ-
никами радіаційної безпечності, а й спостерігається збільшення забарвленості, 
каламутності, перманганатної окиснюваності, вмісту заліза тощо. У формуванні 
такої ситуації значну роль грає стік боліт і лісів, розташованих вище Київського 
водосховища. До того ж надходження паводкових вод призводить до підйому 
на поверхню частини радіоактивного мулу «чорнобильського» походження з дна 
приток Дніпра та Київського водосховища. Таким чином відбувається міграція 

Рис. 3. Питома сумарна бета-активність у воді р. Десна та р. Дніпро

Рис. 4. Питома сумарна бета-активність у воді р. Дніпро за місяцями



249249Åêîëîã³÷íà áåçïåêà: ïðîáëåìè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ

радіонуклідів до верхніх шарів дніпровської води як з дна водойм і водотоків, 
так і з інших компонентів навколишнього середовища [3, 9, 10, 11].

У 2013 році спостерігалось значне зростання вмісту β-випромінювачів у 
дніпровській воді з 1 квітня (0,62±0,12 Бк/дм3) до 3 червня (0,58±0,11 Бк/дм3) 
із максимумом 29 квітня (0,83±0,16 Бк/дм3). Розглянемо причини підвищення 
Σα-активності. По-перше, взимку випала аномальна кількість опадів – на 
120 мм більша за норму. До того ж у березні місячна кількість опадів переви-
щувала кліматичну норму на 74 мм та становила 113 мм. По-друге, за даними 
Центральної геофізичної обсерваторії, у 2013 році була найкоротша за всю 
історію спостережень метрологічна весна, яка тривала лише 26 днів, із холод-
ним березнем (середня температура нижча за кліматичну норму на 2,4 0С) та 
спекотним квітнем (місячна температура повітря вища за кліматичну норму 
на 1,6 0С). Температура у травні також перевищувала звичайну на 3,6 0С. Такі 
природні умови спричинили пізнє, порівняно зі звичайним, різке танення снігу 
та одночасний стік великої кількості води у дніпровський каскад водосховищ. 
У кінці березня – на початку квітня почалось весняне водопілля, яке супровод-
жувалось активним підніманням рівня води у другій половині квітня [12]. Саме 
у цей час спостерігався максимум загальної бета-активності дніпровської води.

На графіку видно другий пік кривої  у вересні. Цього місяця також випало 
багато дощів, внаслідок чого кліматична норма була перевищена у 4,5 рази 
та зафіксовано новий рекорд кількості опадів жовтня – 2 11 мм [12]. Тож стік 
річкового басейну значно збільшився, відповідно, потік радіонуклідів з поверхні 
зріс. Як наслідок, вміст водорозчинних форм β-випромінювачів у воді теж 
збільшився.

Не зважаючи на вищу за середню загальну бета-активність дніпровської води 
перевищень максимально допустимих рівнів вмісту радіонуклідів відповідно до 
ДСанПіНу 2.2.4-171-10 не виявлено та р. Дніпро може використовуватись як 
джерело централізованого водопостачання м. Київ.

Висновки. За результатами проведених досліджень радіоекологічного 
стану поверхневих джерел водопостачання Києва встановлено, що вода р. 
Дніпро та р. Десна, відібрана у місцях централізованих водозаборів, відповідає 
вимогам державних санітарно-гігієнічних нормативних документів за показни-
ками радіаційної безпечності та придатна до використання у якості питної води.
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