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Шановні учасники конференції !

На даному етапі наша держава переживає непростий час випробувань. 
Зараз для України вкрай важливо повернути мир в кожну оселю та очевид-
но, що поряд із збереженням миру екологічна безпека є другою  найваж-
ливішою передумовою для збереження життя та здоров’я наших громадян.

Команда Міністерства екології та природних ресурсів України щодня до-
кладає максимум зусиль для вирішення ряду стратегічно важливих завдань, 
пов’язаних із забезпеченням безпеки України як держави, так і населення, 
в тому числі екологічної безпеки. Вже зараз маємо позитивні тенденції, які 
свідчать, що питання охорони  та збереження довкілля поступово стають 
пріоритетом державної політики. 

Хоча попереду ще багато викликів і завдань, які маємо вирішувати спіль-
но, об’єднавши для цього зусилля влади, науки, активних громадян заради 
благополуччя і процвітання нашої країни.  

Тому я покладаю великі сподівання на результати роботи даної конфе-
ренції, яка завжди сприяла підготовці рішень, пов’язаних із регіональною 
екологічною політикою, дотримання радіоекологічної безпеки, впрова-
дження екологічно чистих енергозберігаючих технологій та із іншими не 
менш важливими царинами довкілля. Маю надію, що цьогорічний захід буде 
таким же  плідним на конструктивні рішення та практичні пропозиції, які до-
поможуть посилити екологічну безпеку України.

Бажаю учасникам конференції успішної і продуктивної роботи, прийнят-
тя актуальних рішень, розширення та укріплення взаємовигідного співро-
бітництва.

Щиро,
Міністр екології та природних ресурсів 

        Оcтап Семерак
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Гриценко А. В., д-р геогр. наук, проф.
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних  
проблем», м. Харків, Україна

НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Сучасний стан екологічної безпеки в державі можна характеризувати як 
кризовий. Він, в першу чергу, визначається дією наступних факторів:
− відсутністю послідовності у вирішенні проблем екологічної безпеки, 

прийнятних наукових розробок та рекомендацій у цій галузі, суспільним 
нерозумінням природи екологічної безпеки;

− відсутністю дієвої цілісної інтегрованої системи державного забезпечен-
ня екологічної безпеки, систематичного застосування ефективних мето-
дів державного управління у цій галузі;

− стагнацією секторів економіки та суб’єктів господарювання, що залишає 
неліквідованими та безхазяйними основні джерела (осередки) та чинни-
ки негативних екологічних впливів;

− хронічним недофінансуванням заходів та завдань, передбачених дер-
жавними програмами, загрозливим старінням основних фондів, буді-
вель, споруд, об’єктів інфраструктури тощо;

− підвищенням впливу транскордонних зовнішніх чинників на стан еколо-
гічної безпеки;

− виникненням нових факторів та джерел, що викликають загрози еколо-
гічній безпеці, зокрема, біологічної (інтродукція рослинних та тваринних 
неаборигенних видів, мікроорганізмів тощо) та кліматичної природи;

− воєнними діями на сході України;
− загрозами екологічного тероризму;
− неадекватністю дій спеціально уповноважених органів державного 

управління в сучасних умовах;
− недосконалістю законодавчої системи забезпечення екологічної без-

пеки, низькою науковою та технічною якістю підзаконних нормативних 
актів та нормативно-технічної документації;

− вкрай неефективною системою державного нормативного регулювання 
природокористування та заходів з екологічної безпеки;

− неефективністю заходів державного впливу на порушників вимог еколо-
гічної безпеки. [1-3]
Таким чином, формування екологічних проблем відбувається на полі-

тичному, законодавчому, нормативно-правовому, інституціональному, галу-
зевому, адміністративно-територіальному та локальному рівнях. Вирішення 
цих проблем може бути ефективним лише за умови ліквідації причин їх утво-
рення.  
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Без встановлення причинно-наслідкових зв’язків, коли проблеми узго-
джуються з їх безпосередніми фізичними причинами, а також основними 
соціально-економічними причинами, неможлива розробка ефективних 
природоохоронних заходів. Необхідно чітко встановлювати соціально-еко-
номічні причини, що зумовлюють вибір конкретних видів використання 
природних ресурсів і методів ведення господарської діяльності. Необхідно 
вивчати фактори, пов’язані з управлінням, законодавством і визначенням 
кола зацікавлених сторін у вирішенні екологічних проблем.

Існуюча система наукового забезпечення діяльності Мінприроди дозво-
ляє  вирішувати екологічні проблеми на різних рівнях їх формування — від 
державної політики і нормативно-правового забезпечення до конкретних 
організаційних та інженерних рішень. 

Наукова діяльність УКРНДІЕП спрямована на вирішення екологічних 
проблем в Україні у відповідності до завдань Мінприроди України.

У 2019-2020 роках планується виконання робіт за наступними напрям-
ками діяльності: 

•	 розроблення основ державної екологічної політики, спрямованої на 
забезпечення екологічної, у т. ч. радіаційної, безпеки та підтримання 
екологічної рівноваги в оточуючому природному середовищі;

•	 розроблення правових, нормативних, економічних та організаційних 
основ управління природоохоронною діяльністю;

•	 розроблення екологічних програм і нормативів, комплексних при-
родоохоронних заходів, матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
природне середовище (ОВНС), вирішення наукових проблем щодо 
екологічної експертизи та екологічного аудиту;

•	 розвиток наукових основ контролю та управління екологічним ста-
ном водних об’єктів, річкових басейнів та водойм;

•	 наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформа-
ційне, правове та організаційне забезпечення екологічного моніто-
рингу;

•	 розроблення комплексних природо- та водоохоронних заходів на 
регіональному, галузевому рівнях, а також на рівні окремих підпри-
ємств та об’єктів господарювання;

•	 дослідження ступеня впливу промислових та сільськогосподарських 
об’єктів на якість поверхневих, підземних і дренажних вод, розро-
блення проектів захисту підземних вод та водозаборів від забруднен-
ня;

•	 розроблення систем та методів поводження з промисловими і твер-
дими побутовими відходами;

•	 аналіз стану повітряного басейну та розроблення заходів щодо його 
охорони;

•	 заповідна справа та збереження біологічного різноманіття;
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•	 наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що під-
лягають особливій охороні;

•	 науково-методичне забезпечення діяльності державних установ, які 
здійснюють управління в галузі охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки та природокористування;

•	 оцінка екологічного стану навколишнього природного середовища 
на тимчасово окупованих територіях;

•	 екологічний моніторинг та стан довкілля в зоні АТО.

Актуальним на сьогодні є розроблення методики уніфікованої оцінки 
рівня екологічної безпеки територій та інтегрального показника негативно-
го впливу об’єкта на навколишнє природне середовище.

На теперішній час в Україні відсутні як методики уніфікованої чи інте-
гральної оцінки рівня екологічної безпеки територій і стану наземних еко-
систем, так і механізми визначення інтегральних показників негативного 
впливу об’єктів на довкілля на екосистемному рівні. Існуюча система оцінки 
розглядає окремі аспекти такого впливу, однак вирішує інші задачі.

Актуальним є розроблення механізму уніфікованої оцінки рівня еколо-
гічної безпеки територій та негативного впливу об’єктів на навколишнє при-
родне середовище.

Вказані питання можуть бути вирішені на основі методичних підходів 
у галузі оцінки екологічних ризиків, гігієнічного та екологічного нормування. 
В Україні та світі накопичено значний досвід досліджень у цих галузях.

Як приклад, транскордонний екологічний моніторинг української части-
ни дельти Дунаю повинен бути доповнений спеціальною геоінформаційною 
системою (ГІС) для прогнозування якості поверхневих вод дельти Дунаю. ГІС 
буде містити аналітичний блок, який дозволить здійснювати прогнози якості 
води у разі зміни якості води у вхідному створі Дунаю на кордоні з Україною 
та виконувати прогнози якості води в дельті у разі аварійних ситуацій при 
судноплавстві у дельті Дунаю, а також при різних кліматичних умовах.

Складна екологічна ситуація, яка склалася із захороненням відходів, у 
т.ч. збільшенням їх обсягів, зростанням кількості звалищ і полігонів, що при-
зводить до збільшення негативного впливу звалищ та полігонів відходів на 
атмосферне повітря через емісію забруднюючих речовин та парникових га-
зів, які виділяються  разом з біогазом, потребує розробки Методичних вказі-
вок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне по-
вітря для полігонів твердих побутових відходів.

Необхідно проаналізувати проблематику процедур СЕО у частині роз-
гляду варіантів планів та програм за світовою практикою реалізації поло-
жень Протоколу про стратегічну екологічну оцінку СЕО та розроблені ефек-
тивні науково-методичні інструменти аналізу альтернатив за процедурою 
СЕО.
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При розробці Методичних рекомендацій щодо впровадження комплек-
сної багатофакторної екологічної оцінки при реалізації процедур СЕО, у яких 
необхідно сформувати критерійну базу, подано покрокову інструкцію щодо 
проведення експертного аналізу альтернатив у рамках СЕО, наведено при-
клади застосування методу.

У сучасних умовах  зростаючого антропогенного забруднення довкілля, 
тенденцій  постійного збільшення вартості енергоносіїв важливого значен-
ня набувають розробки та впровадження екологічно прийнятних та еконо-
мічно найбільш перспективних технологій у системі очищення стічних вод.

Необхідно виконати наукове обґрунтування використання технологій 
фіторемедіації для очищення стічних вод підприємств, що відводяться в ев-
трофні водні об’єкти.

Приведення існуючої версії програмного забезпечення  реєстру мере-
жі моніторингу поверхневих вод до вимог сучасних програмних платформ 
функціонування програмного забезпечення потребує удосконалення про-
грамного забезпечення реєстру мережі моніторингу поверхневих вод.

Завданнями роботи є удосконалення інтерфейсу та засобів візуалізації 
програмного забезпечення автоматизованої обробки і ведення реєстрових 
записів  програмного забезпечення реєстру мережі моніторингу поверхне-
вих вод. В результаті НДР буде удосконалено програмне забезпечення та 
порядок ведення бази даних реєстру мережі моніторингу поверхневих вод. 
Результати роботи передбачається впроваджувати у складі єдиного реєстру 
мережі пунктів спостережень НПС державної системи моніторингу.

Актуальною залишається розробка методики та технології ліквідації 
скупчень рідких нафтопродуктів для захисту  водних об’єктів від забруднен-
ня, у якій будуть запропоновані методи та технології очищення  підземних 
вод від забруднення рідкими нафтопродуктами  водних об’єктів (річок, во-
дойм і підземних вод)  в регіонах де відбувається втрата нафтопродуктів в 
тій чи іншій кількості по всьому технологічному шляху від свердловини, під-
приємств з переробки та збереження нафтопродуктів, до заправної колонки 
і автостоянки.

Потребує подальшого розвитку Оцінка транскордонного впливу АЕС 
України. При цьому необхідно:

— оцінити вклад Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південно-
Української АЕС в транскордонне забруднення радіонуклідами ат-
мосферного повітря та ґрунту при їх роботі;

— визначити дозові навантаження на населення суміжних країн;
— оцінити радіаційні  ризики транскордонного впливу;
— оцінити забруднення атмосферного повітря  та ґрунту радіонукліда-

ми за рахунок викидів АЕС України  у транскордонному контексті;
— визначити дозові навантаження на населення; 
— визначити радіаційні  ризики.
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З метою упорядкування господарського використання водно-болот-
них угідь, оцінки їх екосистемних функцій і послуг необхідне проведення 
камеральних та польових досліджень щодо аналізу господарського вико-
ристання водно-болотних угідь та виявлення загроз їх екологічному стану, 
розроблення плану дій щодо захисту екосистемних функцій угідь, які забез-
печують здійснення основних екосистемних послуг, що надають водно-бо-
лотні угіддя.

Потребує уваги розроблення наукових рекомендацій щодо впроваджен-
ня сучасних заходів захисту Чорного та Азовського морів від забруднення 
точковими та дифузними джерелами забруднення.

Таким чином, основними засадами вирішення екологічних проблем є ви-
значення причинно-наслідкових ланцюгів утворення екологічних проблем, 
урахування рівнів їх виникнення при прийнятті рішень щодо черговості їх 
вирішення на політичному, законодавчому, нормативно-правовому, інститу-
ціональному, галузевому, адміністративно-територіальному та локальному 
рівнях.  

Саме за таким принципом і виконуються науково-дослідні роботи 
УКРНДІЕП.
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СХОВИЩА ВІДПРАЦЬОВАНОГО 
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА (СВЯП-1)

Розуміння небезпеки, яку приховують у собі ядерні та радіаційні техно-
логії для екосистеми, ніколи не зможе зупинити їх розвитку. Ядерну енерге-
тику, незважаючи на спроби її заборони в деяких країнах, необхідно визнати 
реальністю і основні зусилля потрібно спрямувати на забезпечення її безпе-
ки, зокрема, при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП), що 
є неминучою, супутньої цьому виду діяльності побічною продукцією. У про-
цесі використання ядерних і  радіаційних технологій необхідно розробити 
і неухильно виконувати комплекс організаційних, нормативно-методичних, 
інженерно-технічних та інших заходів, що гарантують необхідний рівень 
ядерної, радіаційної екологічної безпеки сховища ВЯП. Експлуатація схо-
вищ ВЯП відноситься до радіаційно небезпечних видів діяльності, а сховища 
ВЯП  — до радіаційно небезпечних об’єктів, які потенційно можуть чинити 
негативний радіоекологічний вплив на людину і  навколишнє середовище. 
Отже, в процесі експлуатації сховищ ВЯП найвищий пріоритет набуває про-
блема мінімізації небезпеки, що виходить від них, і захисту екосистеми від 
надлишкових радіаційних навантажень. Вирішення цієї комплексної про-
блеми включає в себе багато завдань: правових, екологічних, економічних, 
організаційних, технічних та ін.

На Чорнобильській АЕС ефективно функціонує комплекс «мокрого» збе-
рігання відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) для реакторних уста-
новок РВПК-1000. У  світлі «постфукусімских» подій завдання підвищення 
безпеки експлуатації басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива 
є пріоритетним напрямком діяльності ДСП ЧАЕС. 

Основною метою забезпечення екологічної безпеки в  процесі експлу-
атації СВЯП-1 є  запобігання неконтрольованого розвитку ядерних реакцій 
і поширення радіації.

Екологічна безпека СВЯП-1 повинна забезпечуватись на всіх етапах його 
життєвого циклу від проектування до зняття з експлуатації. При проектуван-
ні закладаються основи екологічної безпечної експлуатації СВЯП-1 Для цьо-
го в проекті в повному обсязі враховуються основні принципи екологічної 
безпеки, а також використовуються системи безпеки і такі проектні рішення, 
при яких установка має властивості самозахищеності, зумовлені фізичними 
і технічними характеристиками обладнання і систем СВЯП-1.
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Відповідно до принципу глибокоешелонованого захисту, для запобіган-
ня або обмеження несприятливих наслідків збоїв і  відмов технічних засо-
бів і помилок персоналу передбачається кілька послідовних рівнів захисту 
СВЯП-1.

Найважливішою вимогою принципу глибокоешелонованого захисту 
є організація ряду фізичних бар’єрів, які повинні запобігти поширенню про-
дуктів поділу в навколишнє середовище при їх потенційно можливому ви-
току з паливної композиції.

У СВЯП-1 наявна така система послідовних бар’єрів безпеки, що забезпе-
чує надійне утримання радіоактивних речовин в заданих обсягах або межах 
споруд [1, 2]: паливна матриця; оболонки твелів; кордони першого контуру 
теплоносія (корпус БВ, трубопроводи та обладнання систем охолодження); 
герметичне огородження локалізуючих систем безпеки.

Кожен фізичний бар’єр проектується і  виготовляється з  урахуванням 
спеціальних норм і  правил для забезпечення його підвищеної надійності. 
При аналізі безпеки необхідно переконатися в ефективності цих бар’єрів як 
в умовах нормальної експлуатації, так і в аварійних ситуаціях. Так, для забез-
печення цілісності твелу як бар’єру безпеки необхідна підтримка заданого 
температурного режиму його роботи, а  також обмеження механічного та 
корозійного впливу на оболонку. Для цього встановлюють проектні межі на 
запас до кризи теплообміну, температуру палива, внутрішній тиск газу під 
оболонкою, напругу і  деформацію оболонки, накопичену втомну циклічну 
пошкоджуваність.

В процесі експлуатації бар’єри безпеки повинні перебувати в  працез-
датному стані, що забезпечується підтримкою параметрів СВЯП-1 в заданих 
проектних межах, а також контролем цілісності та ефективності бар’єрів без-
пеки. Крім встановлення фізичних бар’єрів безпеки передбачаються технічні 
та адміністративні заходи по збереженню працездатності цих бар’єрів.

Також, незважаючи на всі вжиті заходи щодо запобігання аваріям, пла-
нуються заходи щодо захисту населення і навколишнього середовища в разі 
руйнування бар’єрів.

На рис.1 схематично зображені основні критерії забезпечення екологіч-
ної безпеки в процесі експлуатації СВЯП-1.

Для забезпечення екологічної безпеки СВЯП-1 необхідно:
1. Обґрунтувати поточний рівень безпеки сховища ВЯП (в період до 

його консервації і закриття) і визначити необхідність втручання для 
забезпечення радіаційної безпеки працівників (персоналу) і населен-
ня.

2. Провести за необхідності всі практично здійсненні заходи з  метою 
підвищення безпеки, спрямовані на реалізацію наступних принци-
пів: не перевищення допустимих меж індивідуальних доз опромі-
нення працівників (персоналу) і  населення (принцип нормування); 
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підтримання на можливо низькому рівні з урахуванням економічних 
і соціальних факторів індивідуальних доз опромінення і числа опро-
мінюваних осіб з населення (принцип оптимізації); зменшення шкід-
ливого впливу в  результаті зниження доз повинно бути достатнім 
для обґрунтування збитків і  витрат, в  тому числі соціальних витрат, 
пов’язаних з таким втручанням.

3. Обґрунтувати довготривалу безпеку СВЯП-1 і визначити необхідність 
втручання для забезпечення радіаційного захисту населення.

4. Прийняти, за необхідності, всі практично здійсненні заходи щодо за-
безпечення довгострокової безпеки сховища ВЯП.

Експлуатація БВ пов’язана з можливістю виникнення аварійної ситуації. 
Причинами аварії можуть бути: зношення і вироблення встановленого ре-
сурсу обладнання; корозійні пошкодження; порушення вимог експлуатації; 
помилкові дії персоналу; зовнішні впливи природного і техногенного похо-
дження.

Зазначені причини можуть привести до аварійної ситуації з виникнен-
ням течі через металеве облицювання днища БВ, випаровуванню води аж до 
повного осушення, розігріву і розплавлення ВЯП і як наслідок до тяжких ра-

Рис. 1 — Основні критерії забезпечення екологічної безпеки  
в процесі експлуатації СВЯП-1 [3]
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діаційних наслідків. При цьому гостро постає питання обґрунтування сцена-
рію розвитку аварії і забезпечення безпеки БВ на всіх етапах перебігу аварії.

Об’єктом досліджень був радіаційній вплив на довкілля при експлуатації 
СВЯП-1 на території Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) у випадках ви-
никнення аварійних ситуацій в  процесі експлуатації. На етапі експлуатації 
СВЯП-1 екологічна безпека на території ЧЗВ — радіоактивно забруднена те-
риторія, де заборонено постійне проживання цивільного населення, забез-
печується веденням технологічних режимів відповідно до технологічного 
регламенту, інструкцій з експлуатації та іншими регламентуючими докумен-
тами. Важливою умовою безпеки експлуатації є також наявність необхідного 
рівня підготовки персоналу і організації робіт. Етап експлуатації є най трива-
лішим в життєвому циклі СВЯП-1.

В ході аналізу безпеки СВЯП-1 розглядається достатність закладених 
в проекті заходів щодо попередження порушень режимів нормальної екс-
плуатації, а  також досліджуються потенційно можливі аварійні ситуації під 
час різних початкових подіях.

Аналіз світового досвіду мокрого зберігання ВЯП показує, що в безава-
рійних умовах зберігання ВЯП в контейнерах або модулях, при регулярному 
контролі їх герметичності і змін в твелах, є практично безпечною технологі-
єю. Під час нормальної експлуатації СВЯП-1 можливий вихід ізотопів цезію за 
рахунок дефектів в оболонках твелів. При цьому викид буде представлений 
в основному ізотопом (137Cs > 94 %) і складе 8,2·10+8 Бк/рік.

Під час моделювання проектної максимальної аварії (МПА) було розгля-
нуто падіння (в момент перевантаження) однієї відпрацьованої тепловиді-
ляючої збірки (ВТВЗ) з розгерметизацією всіх ТВЕЛів при одночасній відмові 
системи спецвентиляції.

Висота викиду радіонуклідів склала 40  м. Вихід активності при аваріях 
з однієї ВТВЗ (паливо РВПК-1000,) був прийнятий наступний, Ки: 103Ru — 23,3, 
106Ru — 3,6, 134Cs — 129,0, 144Се — 50,3, 140La — 43,6, 90Sr — 2,0, 137Cs — 98,2, 
85Кr  — 51,1. При консервативному підході (постійний напрямок вітру, при-
родний розпад і міграція радіонуклідів не враховуються) максимальне до-
даткове радіоактивне забруднення прилеглих територій ізотопами цезію за 
30-річний період експлуатації СВЯП-1 не перевищить 12 Бк/м2 [4], що є не-
хтовно малою величиною. Необхідно враховувати те, що підвищення кон-
центрації радіонуклідів в повітрі буде короткочасним і не призведе до не-
безпечних впливів на навколишнє середовище. На найближчому кордоні 
ЧЗВ (12 км в південно-західному напрямку) в залежності від метеорологіч-
них умов поверхневе забруднення ґрунту 137Cs складе від 10 до 90 Бк/м2, що 
відповідає 30—50 % від сучасного фонового рівня забруднення ґрунтового 
покриву і не призведе до зміни статусу цих територій.

Таким чином, головним критерієм екологічного обґрунтування безпе-
ки в процесі експлуатації СВЯП-1 є можливість забезпечення мінімального 
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збитку в разі виникнення радіаційних аварій. Розрахунок радіаційних впли-
вів на повітряне середовище при МПА показує, що об’ємна активність ізото-
пів цезію на найближчому кордоні ЧЗВ досягне величини (10-50) Бк/м3.

Під час моделювання запроектної аварії (ЗПА) був прийнятий сценарій 
падіння літака (заправка паливом 50 %) безпосередньо на залізобетонні 
модулі, повністю заповнені ВТВЗ, з подальшим горінням авіаційного палива 
[8–10].

Згідно з  рекомендаціями МАГАТЕ [5], для моделювання та розрахунків 
розсіювання радіонуклідів в атмосфері застосовувалася модель дифузії Па-
сквілла, заснована на статистичному (гауссовому) розподілі домішок. Нижче 
наведено опис вихідних умов для моделювання та оцінки радіаційних впли-
вів СВЯП на навколишнє середовище (консервативний підхід). 

Блок-схема організації розрахунків характеристик забруднення довкіл-
ля при аварійному викиді радіонуклідів наведена на рис.2.

Рис. 2 — Блок-схема організації розрахунків характеристик забруднення  
повітря і ґрунту при аварійному викиді

Аналіз радіаційного впливу при ЗПА показав (рис. 3), що максимальне 
додаткове поверхневе забруднення ґрунтового покриву Cs-137 досягне ве-
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личини 500 кБк/м2 і буде спостерігатися вже на відстані ~ 3000 м від об’єкта; 
тобто в разі розміщення СВЯП-1 не на території ЧЗВ, а в іншому районі Украї-
ни, такий розвиток подій призвів би до радіоактивного забруднення призна-
чених для забудови територій і значного матеріального і морального збитку.

Рис. 3 — Лінії рівнів щільності поверхневого забруднення (Бк/км2)

Аналіз радіаційного впливу на поверхневі води показав, що при такому 
розвитку подій, на території затоплюваної заплави р. Прип’ять осяде близь-
ко 7,5·10+9 Бк ізотопів цезію, що значно менше величини її сумарного виносу 
з річним стоком — 10+13 Бк.

Специфіка виробничих умов на підприємствах, розташованих на терито-
рії ЧЗВ, сприяє формальному «пом’якшенню» радіаційних впливів на їх пер-
сонал у разі виникнення МПА і ЗПА (табл. 1).

Величина індивідуальної ефективної еквівалентної дози внаслідок МПА 
на кордоні 10-кілометрової зони ЧАЕС (на відстані 2 км від СВЯП-1) в залеж-
ності від метеорологічних умов складе від 1,3 до 4.7 мЗв., а для ЗПА від 12,3 
до 98,4 мЗв. 

Таблиця 1 — Додаткові дозові навантаження на персонал сусідніх 
об’єктів при нормальній експлуатації і можливих аваріях в СВЯП-1.

Об’єкт
Контрольні рівні 

на підприємствах 
ЧЗВ [6], мЗв/рік

Існуючі дозові 
навантаження 

[7], мЗв/рік

Додаткові дозові 
навантаження 
в нормальних 

умовах, мЗв/рік

МПА, 
мЗв/рік

ЗПА, 
мЗв/рік

СВЯП-1 17 3,01 7·10-5 4,7 98,4

Головні корпуси ЧАЕС 17 3,01 7·10-5 2,9 34,8

Комплекс «Вектор» 18 0,14 5·10-3 1,3 12,3

ПЗРО «Буряківка» 18 1,64 2·10-3 0,8 7,5

ЗПЖРО, ПКОТРО 17 3,01 7·10-5 0,3 4,3

Підприємства 
в м. Чорнобиль 2,3-15 0,1-3,9 3·10-5 0,02 1,2
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При цьому на найближчому кордоні ЧЗВ (на відстані 12 км від СВЯП-1) ін-
дивідуальні ефективні еквівалентні дози для МПА будуть варіювати в інтер-
валі від 0,02 до 0,8 мЗв., а для ЗПА від 1,2 до 7,5 мЗв [8].

Дані про ймовірність перевищення річного ліміту дози внаслідок МПА 
і ЗПА для населення наведено в табл. 2.

Таблиця 2 — Додаткові дозові навантаження на населення в разі  
можливої аварії з максимальними наслідками.

Відстань від 
СВЯП-1, км

Межа дози опромінен-
ня населення [8],мЗв/

рік

Додаткові дозові наван-
таження на населення при 
нормальній експлуатації, 

мЗв/рік

МПА, 
мЗв/рік

ЗПА, 
мЗв/рік

30 1,0 1,5·10-5 7·10-3 1,6

40 1,0 1,0·10-5 5·10-3 0,9

70 1,0 4,0·10-6 2·10-3 0,07

Отже, з даних наведених в табл. 1 і 2 видно, що тривала безаварійна нор-
мальна експлуатація СВЯП-1, практично не чинила радіаційних впливів на 
навколишнє середовище. Однак, у випадку можливої запроектної радіацій-
ної аварії тяжкість екологічних наслідків буде значна для довкілля і необхід-
но застосовувати превентивні заходи захисту. Також необхідно здійснювати 
регулярне вдосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій 
на СВЯП-1 і системи реагування на радіаційні аварії.
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Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проб-
лем», м. Харків, Україна

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З  ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

На час розробки УкрНДІЕП «Рекомендацій щодо змісту матеріалів оцінки 
впливів діючих підприємств на навколишнє середовище», схвалених Мінп-
рироди України у 2005 р. [1], основним законодавчим документом, яким ви-
значалися умови необхідності проведення ОВНС діючих об’єктів, був Закон 
України «Про екологічну експертизу» [2]. 

З моменту введення у дію Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» (далі — Закон про ОВД) [3] Закон України «Про екологічну експертизу» 
втратив чинність, отже, при прийнятті рішення про проведення ОВД діючого 
об’єкта слід керуватися виключно положеннями Закону про ОВД.

У Законі про ОВД проведення оцінки впливу на довкілля під час прова-
дження планованої діяльності (тобто для діючих об’єктів) передбачено у та-
ких випадках:

1) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов про-
вадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рі-
шенням про провадження планованої діяльності (зокрема, такі, що 
пов’язані зі зміною цільового призначення земель) або подовження 
строків її провадження (ст. 3 ч. 2 п. 22, ч. 3 п. п. 2, 14);

2) реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, пере-
профілювання діяльності та об’єктів (ст. 3 ч. 2 п. 22, ч. 3 п. 14);

3)  ліквідація (демонтаж) об’єктів (ст. 1 ч.1 п. 3);
4) якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здій-

снювалася ОВД, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності 
на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був 
оцінений під час здійснення ОВД та/або істотно змінює результати 
оцінки впливу цієї діяльності на довкілля (ст. 13 ч. ч. 2, 3).

У перших двох випадках рішення про проведення ОВД за Законом при-
ймається тільки тоді, коли передбачені дії не відповідають затвердженим 
КМ України «Критеріям визначення планованої діяльності, її розширення та 
зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» (ст. 3 ч. 2 п. 22, ч. 3 п. 14). 

У четвертому випадку відповідно до Закону про ОВД рішення про про-
вадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуван-
ню, а діяльність — припиненню (ст. 13 ч. 2). Після цього у разі звернення за 
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новим рішенням про провадження планованої діяльності процедура оцінки 
впливу на довкілля здійснюється повторно, з урахуванням виявленої інфор-
мації (ст. 13 ч. 3).

Таким чином, сфера проведення ОВД діючих підприємств у новому За-
коні суттєво звужена у порівнянні з положеннями Закону України «Про еко-
логічну експертизу».

Потреба у сучасному методичному посібнику щодо проведення ОВД ді-
ючих підприємств у передбачених Законом про ОВД випадках є нагальною, 
оскільки ні в Законі про ОВД, ні в діючих ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст мате-
ріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні 
і будівництві підприємств, будинків і споруд [4] не враховані специфічні за-
вдання та методичні підходи, необхідні для проведення ОВД діючих об’єктів, 
та не відображені особливості складу і змісту звіту з ОВД, які з цього випли-
вають. 

У Законі про ОВД визнається необхідність нормативно-методичного за-
безпечення та стандартизації підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля, 
причому відповідальність за це покладено на уповноважений центральний 
орган (ст. 6 ч. 9). Таким чином, розробка методичних рекомендацій щодо 
складу і змісту звіту з ОВД для певних категорій об’єктів є актуальною та від-
повідає духу і букві Закону про ОВД.

Від розроблення попередньої редакції рекомендаційного документа 
[1] минуло більше 10 років, за цей час напрацьовано значний практичний 
досвід проведення ОВНС діючих об’єктів, в тому числі і в транскордонному 
контексті [5], де відповідна процедура має назву «післяпроектний аналіз» [6]. 
Цей досвід враховано у новій редакції Рекомендацій щодо змісту матеріалів 
оцінки впливів діючих підприємств на навколишнє середовище [7], яка від-
повідає положенням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», аку-
мулює попередній доробок авторів з імплементації європейських процедур 
оцінки впливів на довкілля у  проекти нормативно-методичних документів 
України [8,9], містить деталізовані положення щодо процедури, методів та 
обсягів проведення ОВД діючих об’єктів, складу та змісту звіту з  оцінки їх 
впливу на довкілля.

Метою ОВД діючих об’єктів є підвищення екологічної безпеки експлуа-
тації об’єктів та здійснення діяльності, що включено до переліку екологічно 
небезпечних об’єктів та видів діяльності

До основних завдань ОВД діючих об’єктів віднесено:
•	 аналіз та узагальнення даних екологічного моніторингу за час від по-

чатку реалізації діяльності;
•	 аналіз змін довкілля в зоні впливу діяльності за період від початку її 

реалізації;
•	 порівняння стану окремих компонентів довкілля за результатами 

екологічного моніторингу зі станом, прогнозованим у звіті з ОВД або 



18 XIV Міжнародна науково-практична конференція

інших матеріалах оцінки впливу на довкілля, на підставі яких було 
прийняте рішення про провадження діяльності; 

•	 уточнення характеристик та коефіцієнтів, що були використані у по-
передніх матеріалах ОВД як вхідні дані при моделюванні впливів пла-
нованої діяльності на довкілля;

•	 з’ясування виявлених раніше невизначеностей у оцінках впливів та 
уточнення прогнозних оцінок екологічних наслідків подальшої реа-
лізації діяльності; 

•	 комплексна оцінка екологічної безпеки діяльності та ефективності 
реалізованих заходів з охорони навколишнього середовища;

•	 розроблення пропозицій щодо подальшого проведення екологічно-
го моніторингу та обґрунтування доцільності запровадження додат-
кових природоохоронних заходів з  попередження або обмеження 
небезпечних впливів діяльності на довкілля 

•	 розроблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення методів 
прогнозування при проведенні ОВД аналогічних видів діяльності.

Головними принципами ОВД діючих об’єктів є об’єктивність початко-
вих даних, порівняльний підхід, відстеження причинно-наслідкових зв’язків, 
відкритість для громадськості. 

Об’єктивність початкових даних ОВД діючих об’єктів має забезпечува-
тися використанням документально підтверджених результатів екологічно-
го моніторингу, офіційно наданих матеріалів щодо стану реалізації діяльнос-
ті та її впливів на довкілля, протокольно оформлених результатів відомчого 
контролю дотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог. 

Порівняльний підхід полягає у оцінці впливу діючого об’єкта на підставі 
порівняння характеристик довкілля, одержаних за результатами екологіч-
ного моніторингу зі станом довкілля, прогнозованим у звіті з ОВД, на підставі 
якого було одержано рішення про запровадження діяльності, та зі станом 
довкілля на час початку реалізації планованої діяльності.

Відстеження причинно-наслідкових зв’язків передбачає послідовне від-
окремлення змін у стані довкілля, які вірогідно відбулися внаслідок експлу-
атації діючого об’єкта, від змін, що можуть бути викликані незалежними від 
неї явищами і процесами природного чи техногенного походження.

Відкритість для громадськості полягає в  інформуванні громадськос-
ті про проведення та результати ОВД діючого об’єкта, створенні умов для 
вільного громадського обговорення матеріалів звіту з ОВД, додатковому об-
ґрунтуванні екологічної безпеки подальшої експлуатації об’єкта з тих аспек-
тів, які викликають занепокоєння громадськості, оприлюдненні результатів 
ОВД у вигляді, зручному для громадського обговорення і в той же час тако-
му, який містить максимально можливу аргументацію у доступній формі.

Зважаючи на те, що проблема накопичення, зберігання та утилізації про-
мислових відходів і стічних вод є однією з найбільш актуальних екологічних 
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проблем на сьогоднішній день, у додатках до звіту вміщено методичні роз-
робки, що стосуються особливостей розв’язання специфічних задач ОВД 
діючих об’єктів поводження з  відходами, зокрема, накопичувачів рідких 
і твердих (шламів) промислових відходів. 

Запропоновано при оцінці впливу накопичувачів стічних вод на поверх-
неві водні об’єкти використовувати порівняльний метод статистичної пере-
вірки часових рядів гідрохімічної інформації зі створів, розташованих вище 
й нижче місця скидання забруднених вод, щодо їх однорідності. Можливості 
застосування методу продемонстровано на прикладах випадків різної по-
вноти рядів спостережень.

Розроблено алгоритм віднесення відходів до безпечних або небезпеч-
них за процедурою, гармонізованою із вимогами європейського законодав-
ства щодо відходів.

Запропоновано метод оцінки еколого-економічної ефективності спеці-
алізованого обладнання діючих об’єктів поводження з  відходами шляхом 
математичного моделювання, що дозволяє визначати оптимальний набір 
обладнання для реконструкції діючих об’єктів поводження з відходами. 

ВИСНОВКИ
1. На підставі аналізу особливостей Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля» виокремлено ті його положення, що стосуються проце-
дури та передбачених випадків ОВД діючих підприємств.

2. Сформульовано основні задачі та принципи ОВД діючих об’єктів.
3. На засадах, що відповідають Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля», розроблено нову редакцію Рекомендацій щодо змісту ма-
теріалів оцінки впливів діючих підприємств на навколишнє серед-
овище, яка містить деталізовані положення щодо процедури, мето-
дів та обсягів проведення ОВД діючих об’єктів, складу та змісту звіту 
з  оцінки їх впливу на довкілля. Впровадження оновлених Рекомен-
дацій забезпечить проведення ОВД діючих об’єктів на рівні сучасних 
методичних підходів, сприятиме підвищенню рівня екологічної без-
пеки при реалізації господарської діяльності, досягненню сталого 
розвитку регіонів та держави в  цілому на основі поєднання еконо-
мічних, соціальних та екологічних інтересів.

4. Розроблений рекомендаційний документ призначений для викорис-
тання всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм влас-
ності, що несуть відповідальність за будівництво, реконструкцію та 
експлуатацію об’єктів господарської діяльності на території України, 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, які 
є замовниками планованої діяльності, уповноваженим центральним 
органом, уповноваженими територіальними органами, іншими орга-
нами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю, 
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а  у випадках прогнозування значного транскордонного впливу  — 
державою походження та зачепленими державами.
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ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ВОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
У  ПРОЕКТНИХ РІШЕННЯХ З ВІДВЕДЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

Вибір способу відведення стічних вод до водного об’єкта є одним з важ-
ливих рішень при проектуванні локальних очисних або накопичувальних 
споруд. У статті 70 Водного Кодексу України [1], міститься пряма заборона 
скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, 
кар’єри тощо). У вказаній статті відсутні будь-які виключення, пов’язані з ви-
дом, особливостями утворення, складом, кількістю стічних вод, та способом 
їхньої очистки. Незважаючи на це, у багатьох сучасних проектах промисло-
вих, сільськогосподарських, інфраструктурних об’єктів, забудови територій, 
очисних або накопичувальних споруд відсутні проектні рішення щодо орга-
нізованого транспортування до водного об’єкта стічних вод, відведених за 
межі промислового майданчика чи забудованої території, натомість, перед-
бачається «організований» випуск стічних вод у пониззя рельєфу, зокрема, у 
балки, що є прямим порушенням Водного Кодексу України. 

Таке порушення було відмічене нами при проведенні еколого-експерт-
ної оцінки робочого проекту «Будівництво станції біологічної очистки стоків 
в смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області», розробленого 
у 2004 р. [2].

На цей час нові очисні споруди за проектом побудовано, але не прийня-
то до експлуатації через значні конструктивні та будівельні недоліки.

За проектом, стічні води після виходу з типової станції біологічного очи-
щення (СБО) направляються у трисекційний біоставок для доочищення та 
знезараження, а далі скидаються у «природний водоприймач — безіменну 
балку, яка є лівою притокою Іскрівського водосховища».

Результати проведеного натурного еколого-експертного обстеження 
природних умов балки показали, що це ландшафтне утворення не можна 
розглядати як водний об’єкт, оскільки постійний стік поверхневих вод по 
балці відсутній. Тимчасовий стік може формуватися лише у період весняно-
го сніготанення та внаслідок випадіння зливових опадів і не призводить до 
формування річища. Ознаки останнього з’являються лише в зоні виклинцьо-
вування підземних вод в нижній частині балки.

Територія балки нижче споруд станції біологічної очистки активно ви-
користовується місцевими жителями для випасу худоби, схили частково 
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зайняті городами, через балку проходять ґрунтові дороги, а ґрунтові води 
використовуються для місцевого господарського водопостачання, про що 
свідчить наявність в межах балки колодязів та копанок.

За висновком розділу ОВНС Загальної пояснювальної записки до робо-
чого проекту  [2], запланована діяльність спрямована на покращення умов 
відведення комунально-побутових стічних вод смт Петрове і, таким чином, 
має справляти позитивний вплив на побутові умови мешкання місцевого на-
селення. 

Водночас, за результатами еколого-експертного аналізу, місцеве насе-
лення, чиї помешкання розташовані у безпосередній близькості до балки, 
може при експлуатації СБО відчувати певний дискомфорт, викликаний імо-
вірною появою неприємних запахів від потоку стічних вод в разі порушень 
технологічного режиму роботи СБО або виникнення аварій. 

У випадках порушень процесу знезараження стічних вод на виході з біо-
ставка виникатиме загроза санітарно-епідемічному благополуччю частини 
населення, що безпосередньо, або через худобу, яка випасається в балці, 
може контактувати зі стічними водами у балці. Загроза інфікування може 
виникнути і для мешканців, які використовують для господарських потреб 
воду з розташованих у балці колодязів. 

Таким чином, здійснення передбаченого проектом скидання очищених 
стічних вод дном балки порушує не тільки Водний Кодекс, але й закон Укра-
їни «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населен-
ня» [3].

В цій ситуації, з метою запобігання погіршенню санітарно-епідемічного 
благополуччя місцевого населення, органами санітарно-епідемічної служби 
має бути встановлена заборона випасу худоби та користування колодязною 
водою в межах балки, що істотно обмежить користування природним по-
тенціалом балки.

Крім того, поява в балці постійного водотоку перешкоджатиме пересу-
ванню людей, худоби та транспорту з одного боку балки до іншого.

Відповідно до вимог чинного законодавства [1, 3], проектом необхідно 
було передбачити організоване відведення стічних вод до найближчого 
водного об’єкта — р. Інгулець.

На жаль, в робочому проекті відсутня оцінка ризиків здійснення запла-
нованої діяльності для здоров’я місцевого населення та наслідків погіршен-
ня умов користування природними ресурсами.

Також у проекті відсутня інформація про обговорення проектних рішень 
з місцевим населенням та його результати, що є порушенням ратифікованої 
Україною Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в про-
цесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються до-
вкілля, [4] (Оргуська конвенція) та Закону України про ОВД [5].
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За результатами наукової еколого-експертної оцінки, недостатньо об-
ґрунтованим за екологічними критеріями є і саме рішення щодо будівництва 
СБО. 

За висновками авторів проекту, діючі кущові біологічні очисні спору-
ди, що знаходяться на балансі ПрАТ «ЦГЗК» на час розроблення проектної 
документації працювали неефективно і потребували повного капітального 
ремонту. Проте, замість їхнього капітального ремонту, було прийняте рішен-
ня на користь будівництва нових локальних споруд для очищення стічних 
вод смт Петрове. Гостру необхідність в будівництві нових очисних споруд 
проектанти пояснювали тим, що недоочищені стічні води скидалися безпо-
середньо у природний водоприймач (безіменну балку), яка є правою при-
токою р.  Зелена, і це негативно впливало на санітарний стан Іскрівського 
водосховища. Водночас, до уваги не було взято той факт, що за діючою схе-
мою водовідведення очищені на станції біологічного очищення стічні води 
включаються в цикл оборотного технічного водопостачання ЦГЗК і напряму 
в р. Зелена не потрапляють. 

У розділі ОВНС робочого проекту наведено інформацію, включаючи кар-
тографічну, щодо меж поясів санітарно-захисної зони водозабору центра-
лізованого водопостачання м. Жовті води, розташованого у пригреблевій 
частині Іскрівського водосховища, і зроблено висновок щодо відсутності не-
гативного впливу проектованих локальних очисних споруд на цей водоза-
бір. Водночас, проігнорована наближеність місця потрапляння в Іскрівське 
водосховище стічних вод з проектованих очисних споруд до водозабору 
централізованого водопостачання смт Петрове.

Згідно з кінцевим висновком наукової еколого-експертної оцінки, екс-
плуатація СБО в смт Петрове є неможливою без забезпечення організова-
ного відведення очищених стічних вод до найближчого водного об’єкта — 
р.  Інгулець. Проектні рішення потребують суттєвого доопрацювання та 
проходження процедури оцінки впливу на довкілля [5]. При цьому мають 
бути розроблені нормативи ГДС та прогноз впливу скидання стічних вод на 
р. Інгулець.

Недотримання зазначених вимог призведе до низки негативних змін 
у сучасному водному режимі балки, на схилі якої розташована СБО:

— появи постійного водотоку, що містить нерозбавлені стічні води 
смт Петрове після очищення на СБО;

— утворення річища на дні балки;
— підйому рівня ґрунтових вод в межах балки;
— заболочування прилеглої до річища території. 
Ці зміни, у свою чергу, можуть призвести до небажаних наслідків для 

екосистеми балки, перешкод для її господарського використання, ризиків 
для здоров’я місцевого населення.
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Таким чином, на прикладі робочого проекту будівництва станції біоло-
гічної очистки стоків в смт Петрове Петрівського району Кіровоградської об-
ласті показано, що недостатня увага до питань відведення стічних вод у вод-
ні об’єкти при проектуванні об’єктів господарської діяльності призводить 
не тільки до прямих порушень водоохоронного законодавства України, але 
й до імовірних значних негативних впливів на навколишнє середовище та 
здоров’я людей. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД ЯК ШЛЯХ ЗАХИСТУ 
РІЧКОВИХ ВОД

Функціонування вуглевидобувного підприємства супроводжується ба-
гатофакторним впливом на компоненти природного середовища. Найбільш 
значущим фактором несприятливого впливу серед інших є скид шахтних вод 
в гідрографічну мережу.

Досвід експлуатації вуглевидобувних шахт України свідчить про по-
стійне підвищення рівня мінералізації шахтних вод, які після відкачування 
скидаються в поверхневі водні об’єкти (річкові системи, водойми і т.д.) без 
попереднього очищення, що завдає шкоди навколишньому природному се-
редовищу. Ця проблема актуальна, зокрема, для вуглевидобувних регіонів 
України.

В результаті скидання шахтних вод у поверхневі водойми та водотоки в 
них спостерігаються багаторазові перевищення концентрацій за основними 
показниками хімічного складу води, включеними до Державних санітарних 
правил і норм України, що створює підвищену екологічну небезпеку в місцях 
розташування ставків-відстійників та в місцях скиду шахтних вод.

Шахтні води характеризуються високою мінералізацією в залежності від 
літологічного складу порід покрівлі та підошви робочих вугільних пластів 
(горизонтів).

Основним і характерним показником складу шахтних вод являється мі-
нералізація, обумовлена вмістом хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію, на-
трію. Традиційно шахтні води скидаються в річки. Основною технологією 
їх підготовки перед скиданням в теперішній час являється хлорування, від-
стоювання та освітлювання в ставках-відстійниках. Таке поводження з шах-
тними водами спричиняє хімічне забруднення компонентів навколишнього 
середовища, особливо — поверхневих вод та взаємопов’язаних з ними під-
земних вод. 

В зв’язку з цим перспективним та актуальним напрямом є розробка тех-
нічних рішень, спрямованих на удосконалення очищення (підготовки) шах-
тних вод перед скиданням і тим самим — на покращення екологічного стану 
підземних та поверхневих вод в районах функціювання вуглевидобувних 
шахт [1].
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Пошуки вирішення проблеми очищення шахтних вод на лабораторних 
і дослідно-промислових установках знесолення робилися з початку 1980-х 
років, проте в Україні, як і раніше, немає діючих промислових установок по 
знесоленню цих вод. Всі застосовувані схеми комплексного очищення шах-
тних вод включають споруди для їх механічного очищення і передбачають 
подальшу обробку вод хімічними реагентами (для коагуляції і пом’якшення), 
а також фізико-хімічне очищення іонообмінним методом з подальшим ски-
дом очищених шахтних вод в поверхневі водойми. Зазначені методи водо-
очищення не забезпечують повної демінералізації шахтних вод і не дозволя-
ють утилізувати одержані продукти.

Можна виділити дві основні групи шахтних вод — хлоридно-натрієві, ма-
ють, як правило, вміст солі понад 7 г/дм3 (3,3 %) і сульфатно-хлоридно-натрі-
єві води з різними співвідношеннями сульфату і хлориду натрію, що мають 
солевміст до 7 г/дм3 (96,5 %). Кожна з цих груп вимагає особливої   технології 
обробки.

Для усунення шкідливого впливу мінералізованих стічних вод на при-
родні водойми на практиці застосовується ряд заходів, в тому числі будів-
ництво ставків-накопичувачів і ставків-випарників, регульований скид в 
водотоки, максимальне використання на виробничі потреби підприємств 
вугільної та інших галузей промисловості, а також в сільському господарстві. 
Однак застосовувані методи недостатньо ефективні. Радикальне вирішення 
проблеми знешкодження мінералізованих вод, особливо з солевмістом по-
над 2-3 г/дм3, полягає в будівництві демінералізаційних установок з комплек-
сною переробкою розсолів, які утворюють товарні солепродукти. 

На підставі вивчення світового досвіду та виконання науково-дослідних 
робіт визначено основні способи демінералізації і область їх застосування: 

— електродіаліз — солевміст 2—7 г/дм3 (96,5 % обсягу мінералізованих 
вод);

— зворотний осмос — 7-20 г/дм3 (2 %);
— дистиляція — більше 20 г/дм3 (1,5 %).
Зниження солевмісту води до лімітів Державних санітарних норм та пра-

вил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання люди-
ною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) або до концентрації близької до вмісту солей у 
дистильованій воді називають відповідно опрісненням і знесоленням.

Існуючі методи опріснення й знесолення води підрозділяють на дві осно-
вні групи: зі зміною й без зміни агрегатного стану води [2]. До першої групи 
методів відносять дистиляцію, нагрівання води понад критичну температуру 
(350°С), заморожування, газогідратний метод; до другого — іонообмін, елек-
тродіаліз, зворотний осмос (гіперфільтрацію), ультрафільтрацію, екстракцію 
й ін.

Найпоширеніші в практиці — дистиляція, іонообмін, електродіаліз і зво-
ротний осмос. Коротко розглянемо їх опис.
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Опріснення й знесолення води дистиляцією. Дистиляційний метод 
заснований на здатності води, при нагріванні випаровуватися й розпадати-
ся на прісну пару й солоний розсіл. Принцип дистиляції заснований на тім, 
що при нагріванні солоної води до температури, яка перевищує температу-
ру кипіння (при даному солевмісті й тиску), вода починає кипіти. Пара, що 
утворилася, при тиску менш 50 кгс/см2 практично не здатна розчиняти солі, 
що утримуються у воді, яку опріснюють, тому при її конденсації одержують 
прісну воду [2,3]. 

Під час роботи дистиляційних опріснювальних установок негативну 
роль грає накип на нагрівальних елементах випарників і конденсаторів, що 
зменшує температуру нагрівання води, погіршує теплопередачу й роботу 
всіх агрегатів установки. Для запобігання утворення накипу застосовують 
реагентні (спеціальні інгібітори, добавки, попереднє підкислення й т.п.) і без-
реагентні (магнітна, ультразвукова обробка й ін.) методи. 

Іонообмінний метод опріснення й знесолення води. Іонообмінний 
метод опріснення й знесолення заснований на послідовному фільтруван-
ні води через Н-катіонітовий, а потім НСО3-, ОН- або СО3

2–  — аніонітовий 
фільтр. У Н-катіонітовому фільтрі катіони, що знаходяться у воді, головним 
чином Са (II), Mg (II), Na (I), обмінюються на катіони водню.

При пропущенні води після Н-катіонітових фільтрів через ОН–аніонітові 
фільтри аніони кислот, що утворилися, обмінюються на іони ОН–. В відповід-
ності з необхідною глибиною знесолення води проектують одне-, двох і три 
східчасті установки, але у всіх випадках для видалення з води іонів металів 
застосовують сильнокислотні Н-катіоніти з великою обмінною ємністю. Цей 
метод має ряд значних недоліків. 

Опріснення води електродіалізом. Опріснення води електродіалізом за-
сноване на тому, що в електричному полі катіони розчинених у воді солей 
рухаються до зануреного в воду, що опріснюють, катоду, а аніони — до ано-
да. При цьому електричний струм у розчині переноситься іонами, які роз-
ряджаються на аноді й катоді.

До недоліків методу можна віднести також необхідність періодичного 
збирання-

розбирання діалізних пластинчастих модулів для обробки хімреагента-
ми. Ця операція досить трудомістка. Вона вимагає витрат ручної праці, часу 
оператора а також вимагає резервування встаткування для забезпечення 
очищення води під час обслуговування встаткування операторами.

До переваг електродіалізного процесу відносять повну ремонтопридат-
ність апарата й можливість заміни будь-якого елемента, що вийшов з ладу. 
Досвід експлуатації промислових електродіалізаторів говорить про те, що 
дана техніка здатна при періодичному обслуговуванні надійно працювати 
протягом десятків років [2].



28 XIV Міжнародна науково-практична конференція

Опріснення води зворотним осмосом. Останнім часом при підготов-
ці знесоленої води широко використовуються мембранні методи, зокрема 
зворотний осмос. Метод зворотного осмосу є одним з найбільш перспектив-
них способів очищення й глибокого знесолення води з різною мінералізаці-
єю. Він заснований на поділі розчинів фільтруванням через напівпроникні 
мембрани, пори яких пропускають молекули води, але не пропускають гі-
дратовані іони або молекули недисоційованих з’єднань. Застосування дано-
го процесу засновано на явищі осмотичного перенесення розчинника через 
напівпроникні мембрани. 

Метод зворотного осмосу в порівнянні із традиційними методами має іс-
тотні переваги: витрати енергії на процес відносно невеликі, установки кон-
структивно прості й компактні, їхня робота мало залежить від коливань якості 
вихідної води, для експлуатації не потрібен висококваліфікований персонал, 
робота установок може бути легко автоматизована. Основною особливістю 
зворотного осмосу є практична відсутність витрати яких-небудь хімічних ре-
агентів для обробки води (кислоти, лугу й ін.), якщо не вважати невеликих 
витрат на коректування рН, інгібітування сольових відкладень й періодичне 
промивання мембран. Стічні води установки (концентрат) містять практич-
но тільки ті солі, які перебували у вихідній воді, тоді як при іонообмінному 
знесоленні загальна кількість солей у стоках, принаймні, удвічі, а то й утроє 
перевищує їхній зміст в очищеній воді. У даному конкретному випадку, кон-
центрат повністю підлягає випарюванню, тобто стоків практично не буде [3]. 

Метод зворотного осмосу відрізняється тим, що розподіл на мембра-
ні відбувається без фазових перетворень речовин і вимагає витрат енергії 
тільки на прокачування розчину уздовж мембрани й продавлювання через 
мембрану розчинника (води). При цьому напівпроникна мембрана працює 
не як фільтр, на якому накопичуються затримані речовини. Вона лише розді-
ляє вихідний потік на два. Перший потік — вода (пермеат), що пройшла крізь 
мембрану — містить менше солей, чим вхідна вода. Другий потік — вхідна 
вода  — у міру просування уздовж мембрани стає більш концентрованим 
(несучи із собою затримані мембраною солі) і називається концентратом.

Вибір методу знесолення обумовлюється якістю вихідної й вимогами до 
якості обробленої води, продуктивністю установки й техніко-економічних 
міркувань. Оцінка економічних показників зустрічає певні труднощі, тому 
що вони залежать від багатьох факторів природного, технічного й економіч-
ного характеру. 

Переваги технології опріснення води зворотним осмосом. Зазвичай, 
вхідна шахтна вода має солевміст, що багаторазово перевищує вимоги до 
очищеної води. З вище перерахованих методів знесолення води, єдиним 
технічно й економічно доцільним є метод зворотно осмотичного знесолен-
ня води. Застосування мембранної технології на основі методу зворотного 
осмосу має цілий ряд переваг, які полягають в наступному:
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1. Вода не перетерплює фазових перетворень (випари або замерзан-
ня), що забезпечує низьку енергоємність способу, у порівнянні з відо-
мими методами її демінералізації.

2. Висока селективність поліамідних мембран (96-99,8 %).
3. Низькі експлуатаційні витрати.
4. Простота технологічної схеми.
5. Технічно простий контроль якості очищеної води.
6. Екологічність способу досягається завдяки тому, що, по-перше, вто-

ринний продукт не складується й не вимагає переробки, а зливаєть-
ся в накопичувальний бак і підлягає переробці — випарюванню; по-
друге, потребується невелика кількість реагентів (типу NaCl, NaOH, 
HCl, H2SO4), що застосовуються для регенерації мембран, а отже, не-
має проблеми щодобової обробки великих об’ємів регенераційних 
розчинів (як після іонного обміну), які небезпечно забруднюють на-
вколишнє середовище. Крім того, відсутні витрати на придбання реа-
гентів .

7. Має місце повна бактерицидна обробка води завдяки сполученню 
схем демінералізації води і її знезаражування за рахунок малості діа-
метра пор мембран, що не пропускають бактерії. Однак при подачі 
води у водогінні мережі необхідно додатково проводити знезара-
ження води.

Застосування для очищення від солей шахтних вод відомих технічних 
методів демінералізації, що використовуються у вітчизняній та світовій прак-
тиці, або не завжди дає необхідний ефект, або не є економічно виправданим. 
Можна зробити висновок, що позитивне вирішення цієї гострої проблеми 
може відбутися, по-перше, в результаті технічного вдосконалення методів 
демінералізації, а по-друге, в рамках комплексної переробки шахтних вод.

Саме комплексна переробка є радикальним напрямком повернення 
шахтних вод в господарський оборот регіону і шляхом захисту природних 
водних об’єктів від забруднення.

Для прикладу, в зв’язку з розробкою «Проекту будівництва шахти «Лю-
бельська» №1-2 Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну Украї-
ни» виникла проблема очищення та скидання шахтних вод по запланованій 
схемі: в меліоративний канал «Бутинський» і далі — в річку Рата — притоку 
р. Західний Буг, яка є транскордонною річкою, протікає по території Білорусі 
й Польщі, та постачає Варшаву питною водою. Тому дуже важливо зберігати 
екологічну рівновагу в даній річковій системі. З цією метою запроектована 
при експлуатації шахти «Любельська» №1-2 демінералізаційна установка для 
опріснення шахтної води з мінералізацією 20 г/дм3. 

В затверджених проектних матеріалах шахти передбачалась система 
відведення шахтних вод, господарсько-побутова каналізація з очисними 
спорудами повного біологічного очищення стічних вод продуктивністю 
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300 м3/добу, виробнича каналізація із локальними очисними спорудами, до-
щова каналізація з очисткою дощового та талого стоку, система дренажних 
трубопроводів.

В період проходки стволів шахтні води з мінералізацією до 6-20 г/дм3 

планувалось видавати на поверхню бадьєвим водовідливом і збиратися у 
тимчасові водозбірники, частково відстоюватись і за допомогою насосів по-
даватися у ставок ємністю 200 тис.м3 для відстоювання і освітлення шахтних 
вод до вмісту в них завислих речовин до 10,0 мг/дм3 . 

Після відстоювання шахтну воду планувалось відводити по ділянці осуш-
ного каналу в меліоративний канал Бутинський, а по ньому — в р. Рату (ліву 
притоку р. Західний Буг). Довжина ділянки Бутинського канала від місця впа-
діння каналу К-ІХ до р. Рати становить 7,6 км. Частина очищених дощових 
стічних вод, очищені господарсько-побутові та дренажні води також плану-
валось направляти у Бутинський канал. Такий підхід до відведення шахтних, 
побутових, дренажних та дощових вод може негативно вплинути на якість 
р. Рата [4]. 

В зв’язку з цим виникла необхідність аналізу екологічної єфективності 
існуючих та розробки інноваційних технологій для захисту річкових вод.

Рішення вищезазначених завдань, спрямованих на знешкодження шах-
тних високомінералізованих вод, особливо з солевмістом ~ 20 000 мг/дм3, 
полягає в будівництві установки демінералізації з комплексною переробкою 
розсолів, які утворюються в товарні солепродукти, зокрема, і на запроекто-
ваній найбільшій вуглевидобувній шахті «Любельська» № 1-2 (розташована 
в 40 км на північ від м. Львова).

З екологічної точки зору найбільш доцільним є освоєння системи демі-
нералізації шахтних вод, яка заснована на застосуванні зворотного осмосу в 
поєднанні з методом випарювання і кристалізацією.

Технологія по демінералізації шахтних вод забезпечить маловідходну, 
екологічно чисту систему їх очищення. А утилізація розсолів для шахти «Лю-
бельська» № 1-2 (в період експлуатації) з роботою всіх інженерних комуні-
кацій в номінальному режимі дозволить зберегти екологічну рівновагу в 
районі розміщення комплексу.

Проектований комплекс відповідає основним показникам ДСанПіН 2.2.4-
171-10 «Вода питна» і дозволить отримувати прісну воду з мінералізацією 
0,1 г/дм3, а також попутні продукти: десятиводний сульфат натрію (мірабілит); 
технічний хлористий натрій; шлам коагуляції і реагентне пом’якшення — си-
ровина, яка використовується в цементній промисловості.

Такий підхід дозволяє використовувати освітлену і опріснену шахтну 
воду на власні потреби шахт, зрошення сільгоспугідь, комунальні потреби 
населених пунктів, а сухі товарні солепродукти реалізовувати і використо-
вувати на підприємствах в різних галузях. Завдяки комплексності переробки 
шахтних вод попутно вирішуються дуже важливі народногосподарські пи-
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тання, такі як — компенсація дефіціта прісної води; розширення ресурсів мі-
неральної сировини для потреб народного господарства шляхом вилучення 
солей з води; перехід промислових підприємств на оборотне водопостачан-
ня, що буде забезпечувати охорону якості природних вод в поверхневих 
водних об’єктах та забезпечувати збереження та раціональне використання 
водних ресурсів.

ВИСНОВКИ
Оскільки мембранні технології одержують все більший розвиток у сві-

товій практиці не тільки для очищення води, але й для досягнення інших 
цілей у хімічній, електронній, фармацевтичній, харчовій й іншій галузях 
промисловості, то слід очікувати прогресуючий розвиток техніки способу й 
можна прогнозувати вдосконалювання й здешевлення виробництва мемб-
ран, а отже  — зниження витрат на регламентну заміну мембран. Техноло-
гія комплексу демінералізації шахтних вод, що ґрунтується на застосуванні 
зворотного осмосу у поєднанні з методом випарювання, буде забезпечувати 
безвідходну, екологічно чисту систему очистки високомінералізованих дре-
нажних вод. 

Впровадження комплексної переробки шахтних вод на установках де-
мінералізації дозволить не тільки кардинально вирішити задачу охорони 
водних об’єктів від забруднення, а й забезпечити ринок збуту продуктів пе-
реробки отриманих продуктів, створити конкурентні умови для водоспожи-
вачів і хімічних підприємств, що сприятливо позначиться як на економічно-
му розвитку, так і на екологічному стані вуглевидобувних регіонів.

Запропонована технологія демінералізації шахтних вод може широко 
застосовуватися в перспективі в гірничовидобувних регіонах незалежно від 
мінералізації кар’єрних і шахтних вод.
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ 
ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД ТЮТЮНОВОГО ВИРОБНИЦТВА

На сьогодні для багатьох заводів та виробництв гостро стає питання очи-
щення стічних вод, а також їх обробки та утилізації. Тютюнове виробництво 
відноситься до харчової промисловості, що є однією із провідних галузей 
промисловості України, яка розвивається. Впровадження міжнародного до-
свіду в українські підприємства харчової промисловості сприяли суттєвим 
внутрішнім і зовнішнім інвестиціям. Все це призвело до значного покращан-
ня якості продукції. Поряд з цим питання екологічної безпеки також є одним 
з основних, що пред’являється до підприємства-виробника високого рівня. 
Відомо, що стічні води підприємств представляють серйозну небезпеку для 
водних об’єктів та екології взагалі. В нашій країні проблема очищення та ути-
лізації стічних вод дуже значна, що потребує комплексних рішень у сфері 
застосування нових технологій очищення. З урахуванням того, що на біль-
шості заводів та підприємствах відсутні локальні очисні споруди актуальним 
питанням є впровадження нових методів та способів локальної очистки стіч-
них вод. 

Тютюнове виробництво — це сукупність технологічних процесів, необ-
хідних для виготовлення тютюнових виробів, основною продукцією яких є 
сигарети [1]. Основними об’єктами даного виробництва є тютюновий і сига-
ретний цехи. У тютюновий цех надходить основна сировина — тютюн, який 
проходить багатоступеневу обробку для доведення його до необхідної кон-
диції, а потім передається в сигаретний цех для наповнення сигарет.

У сигаретному цеху виготовляються фільтри для сигарет, згортаються і 
склеюються самі сигарети, упаковуються в пачки і так далі аж до упаковки в 
картонні короби і відправки на склад готової продукції. На всіх ділянках ви-
робництва в більшій або меншій кількості використовується вода, частина 
якої потрапляє в каналізацію. 

Таким чином, тютюнове підприємство, як і будь-яке інше промислове 
підприємство, є споживачем води. Стічна вода утворюється, як в основному, 
так і в допоміжному виробництвах. Вода використовується на господарсько-
побутові та виробничі потреби, в тому числі на охолодження обладнання. 
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У виробничих цілях вода використовується для приготування соусів, аро-
матизаторів, пом’якшувачів, клеїв, а також на приготування спрею і водяної 
пари для зволоження тютюну. На підприємстві зазвичай є три системи кана-
лізації: зливова, виробнича і хозфекальна. Якщо з останньою все більш-менш 
ясно (туди потрапляють стічні води із санвузлів, душових і харчоблока), то на 
утворення виробничих стічних вод слід зупинитися докладніше.

Основний обсяг виробничих стічних вод утворюється від миття техно-
логічного обладнання і в основних виробничих цехах тютюновому та сига-
ретному: 

•	 миття обладнання від пилу, що осів на його поверхні (в стічній воді 
здебільшого присутній тютюновий пил);

•	 миття барабанів змішування, тютюну, силосів і інше (в стічній воді 
присутні частинки тютюну, які налипають на стінках ємностей і не-
значна кількість різних інгредієнтів, які застосовують для додавання 
тютюну тих чи інших властивостей);

•	 миття ємностей для приготування соусів і ароматизаторів, а також 
відповідних видаткових баків (це найбільш концентровані стічні 
води, в яких присутні речовини, що зазвичай застосовують для соусів 
і ароматизації, таких як: цукор, какао, лакриця, молочна кислота, глі-
церин, пропіленгліколь і самі ароматизатори багатокомпонентного 
складу;

•	 миття обладнання у сигаретному цеху (в стічні води потрапляють ті 
продукти, які застосовують для виготовлення фільтрів: ацетатне во-
локно, тріацетин, активоване вугілля, ментол і клей ПВА).

Аналіз літератури показав, що до основних речовин, які забруднюють 
виробничі стічні води відносяться залишки тютюнового пилу, миючих засо-
бів, клею ПВА, розчинів для приготування соусів і ароматів. У результаті чого 
до виробничих стічних вод надходить значна кількість зважених речовин, 
органічних сполук (олії, бензиловий і етиловий спирти, пропіленгліколь, глі-
церин, сорбітол, інвертований цукор тощо), а також поверхнево-активні ре-
човини, фосфати, амонійний азот та органічні речовини за ХСК, які зазвичай 
перевищують допустимі нормативні показники на скидання в міську кана-
лізацію. Стічна вода з таким складом забруднюючих речовин потребує очи-
щення на локальних очисних спорудах підприємств.

Серед відомих нині очисних споруд харчової промисловості продуктив-
ністю до 100 м3/доба виділяють біодискові фільтри як найефективніші, еко-
номічніші, екологічніші та компактні за габаритами установки. Вони відрізня-
ються нескладною конструкцією і легкі в експлуатації. Тобто в одній споруді 
буде проходити декілька біохімічних процесів (нітрифікація, денітрифікація, 
часткова дефосфотація), а також завдяки конструктивному рішенню не по-
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трібна додаткова подача кисню, що суттєво економить електроенергію [2-
4]. Ця установка представляє собою ємність, яка наповнена інертним носі-
єм, що обертається з заданою швидкістю і умовно поділена на зони [2]. На 
поверхні дисків (біомодулів) іммобілізуються мікроорганізми-деструктори 
забруднюючих речовин, за рахунок чого реалізується просторова сукцесія 
[5]. Біоплівка — це біоценоз, який складається з мікроорганізмів, що при-
кріплені до поверхні носія [6]. Мікроорганізми, які знаходяться в біологічній 
плівці отримують розчинений кисень стічної води і безпосередньо з атмос-
фери в період, коли знаходяться поза зоною стічної рідини [7]. На форму-
вання біоплівки найбільше впливає геометрія та структура поверхні. Грубі і 
пористі поверхні в більшій мірі сприяють формуванню біоплівки. Утворення 
біоплівки пришвидшується на пластинах з гідрофобної поверхні. Полімерні 
носії високої щільності (полістирол, поліетилен, поліпропілен, полівінілх-
лорид) мають гарну гідрофобність, але найкращими якостями для форму-
вання біоплівки володіє поліпропілен [8]. Процес видалення забруднюючих 
речовин відбувається при контактуванні субстрату з поверхнею біоплівки 
за рахунок адгезії, сорбції, дифузії, деструкції. Сформовані на дисках мікро-
біоценози поступово змінюються по ходу стічної рідини і забезпечують 
глибоке екологічно безпечне видалення сполук азоту — амонійного азоту, 
нітритів та нітратів, а також органічних забруднень. 

Поряд з ними також виділяють компактні установки з вертикальними 
біофільтрами, де в якості завантаження виступає піноскло, керамзіт, пінопо-
ліуретан та інші інертні носії; компактні установки з активним мулом і зміша-
ним біоценозом. Але на відміну від біодискового реактора ці очисні споруди 
складні в організації та експлуатації, потребують додаткових вільних площ та 
енергозатрат.

В результаті проведених досліджень співробітниками лабораторії місь-
ких і виробничих стічних вод (УКРНДІЕП) з очищення стічних вод харчової 
промисловості на дисковому біореакторі була досягнута ефективність вида-
лення амонійного азоту близько — 98,9 %, загального азоту — 74 % — 83 %, 
фосфатів — 43 % — 50 %, органічних речовин за ХСК — до 98 %. Таку локаль-
ну очисну споруду планується встановити на етапі скидання виробничих 
стічних вод на тютюновому підприємстві, де концентрація забруднюючих 
речовин пікова в години промивки обладнання та оновлення технології. 

Таким чином, аналіз роботи тютюнового підприємства показав актуаль-
ність використання локальної очисної споруди на етапі скидання виробни-
чих стічних вод. На основі літературних даних була встановлена перспек-
тивність використання біологічного методу очистки стічних вод тютюнового 
виробництва, що дасть можливість досягнути нормативних показників стіч-
них вод для скидання на міські очисні споруди.
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НОРМАТИВНЫЕ И  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В последнее время в  законотворческой, политической, экономиче-
ской и  другой деятельности все большее внимание уделяется вопросам 
экологической безопасности (ЭБ), которая, являясь составной частью наци-
ональной безопасности, в какой-то степени определяет и глобальную без-
опасность. 

Главным здесь является то, что понятие безопасности и сбалансирован-
ного, устойчивого развития представляют собой взаимосвязанную систему. 
Сама безопасность ассоциируется с надежностью, устойчивостью объекта, 
процесса, сбалансированностью системы. 

Традиционно при обеспечении экологической безопасности на пред-
приятиях основное внимание уделяется техническим и  технологическим 
аспектам. Однако, как показывает практика, для повышения уровня ЭБ про-
изводства, технических и технологических решений недостаточно. Больше 
внимания следует уделять организационно-управленческим вопросам, ко-
торые находят свое выражение в системе управления, стилях и методах ру-
ководства. 

Наиболее эффективные принципы управления, позволяющие обеспе-
чить ЭБ промышленного предприятия, нашли отражение в  соответствую-
щих Международных юридических нормах. 

Цель доклада: Показать роль правовых и организационных принципов 
управления, позволяющих регулировать риски и обеспечивать экологиче-
ски безопасное функционирование промышленных предприятий. Особое 
внимание уделено вопросам управления экологической безопасностью АЭС.

Под управлением экологической безопасностью промышленного пред-
приятия (объекта) в  соответствии с  существующими в  настоящее время 
подходами будем понимать непрерывный целенаправленный циклический 
процесс воздействия органа управления на объект с целью противостоять 
негативным факторам, угрозам и  опасностям для окружающей среды (ОС) 
и человека и способствовать реализации модели устойчивого развития.

Устойчивое развитие, как цель, достигается балансом между эколо-
гическими, социальными и экономическими интересами общества. Все это 
заставляет организации использовать системный подход к  управлению 
окружающей средой, внедряя систему экологического менеджмента, наце-
ленную на усиление экологической составляющей стабильности. 

Что касается ядерной енергетики, то ее преимущества в деле достиже-
ния целей устойчивого развития играют важную роль в расширении базы 



37Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

энергетических ресурсов, сокращении вредных выбросов в  окружающую 
среду, в решении проблемы глобального потепления климата, в предотвра-
щении критических изменений в биосфере, в наращивании технологических 
и интеллектуальных возможностей во многих странах мира, в т.ч. в Украине.

В настоящее время главная роль в регулировании экологической дея-
тельности отводится Международным стандартам серии ISO 14000 — 14001 
на системы управления в  области охраны окружающей среды (системы 
экологического менеджмента). Их цель — дать организациям нормативную 
основу для защиты окружающей среды и  ответа на изменяющиеся эколо-
гические условия при соблюдении баланса с  социально-экономическими 
интересами. 

Так, главная задача стандарта ISO 14001:2015 – это анализ и преобразо-
вание производственных процессов таким образом, чтобы они оказывали 
минимальное воздействие на окружающую среду. Суть работ по созданию 
системы экологического управления заключается в  том, чтобы переклю-
читься от устранения причиненного ущерба к его предупреждению, приня-
тию своевременных мер для снижения выявленных рисков. 

Стандарт ISO 14001:2015 использует процессный подход, включаю-
щий в  себя цикл «Планируй  — Делай  — Проверяй  — Улучшай» и  риск-
ориентированное мышление, позволяющее организации определять факто-
ры, которые могут вызвать отклонение результатов ее процессов и системы 
менеджмента от запланированных, разработать средства и  методы пред-
упреждения с целью минимизации их негативного влияния, а также макси-
мально использовать возникающие возможности.

Одновременно со Стандартами ISO 14000-14001 применяются Стан-
дарты серии ISO 9000-9001 (Системы управления качеством), серии OHSAS 
18000-18002 (Системы управления гигиеной и  безопасностью труда), по 
управлению риском (Стандарты серии ISO 31010) и  др. Целью этих стан-
дартов является систематизация требований к  деятельности организации 
в конкретных областях менеджмента.

Перечисленные выше системы менеджмента имеют много общего и вза-
имно пересекаются, поэтому целесообразным и эффективным шагом явля-
ется создание на предприятии интегрированной системы менеджмента. 
Её цель  — поддержание на всех стадиях жизненного цикла предприятия 
таких характеристик окружающей и производственной среды, которые со-
ответствуют потребностям людей, не создают угрозы их здоровью и окружа-
ющей среде и отвечают долгосрочным целям предприятия.

В области использования атомной энергии, как на международном, так 
и на национальном уровнях имеются свои руководства по системам управ-
ления. В частности, это стандарт МАГАТЭ № GS-R-3. Он отличается от соот-
ветствующих стандартов ISO тем, что фокусирует внимание не на интересах 
потребителя, а  на безопасности, т.е. на интересах всего общества. Для 
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предприятий, руководствующихся в своей работе стандартами ISO, эксплу-
атирующая организация обязана сформулировать на основе указанного 
стандарта МАГАТЭ дополнительные требования, которые должны выпол-
няться.

Стандарт безопасности МАГАТЭ «Система управления для установок 
и  деятельности. Требования безопасности. № GS-R-3» (2008) применим к: 
ядерным объектам; мероприятиям с  использованием источников ионизи-
рующего излучения; управлению радиоактивными отходами; транспорти-
ровке радиоактивных материалов; мероприятиям по радиационной защи-
те; любым другим действиям или обстоятельствам, при которых люди могут 
подвергаться воздействию ионизирующей радиации из естественных или 
искусственных источников; регулированию деятельности таких объектов 
и видами деятельности.

Цель документа: определить требования к  созданию, применению, 
оценке и  постоянному совершенствованию системы управления, включа-
ющей элементы, связанные с  вопросами безопасности, здравоохранения, 
окружающей среды, физической безопасности, качества и экономики, в це-
лях обеспечения должного учета безопасности во всех видах деятельности 
организации.

Общие указания по созданию, внедрению, оценке и постоянному совер-
шенствованию системы управления, которая объединяет элементы безо-
пасности, здравоохранения, окружающей среды, физической безопасности, 
качества и экономики с целью выполнения требований документа МАГАТЭ 
№ GS-R-3, изложены в  Стандарте МАГАТЭ «Применение систем управления 
для установок и деятельности. Руководство по безопасности. № GS-G-3.1» 
( 2009). 

Здесь же даны указания по переходу к интегрированной системе управ-
ления, которая должна служить единственной основой для мероприятий 
и процессов, необходимых для того, чтобы направлять усилия на все цели, 
стоящие перед организацией. В число этих целей входят вопросы безопас-
ности, здравоохранения, окружающей среды, физической безопасности, ка-
чества и экономики, а также другие вопросы, например вопросы социаль-
ной ответственности.

Дополнительно к  рекомендациям и  руководящим материалам, при-
веденным в  документе МАГАТЭ № GS-G-3.1, выпущен Стандарт «Система 
управления для установок. Руководство по безопасности. № GS-G-3.5» (2014), 
где даны указания в отношении создания, внедрения, оценки и постоянного 
совершенствования системы управления, объединяющей элементы безо-
пасности, охраны здоровья, окружающей среды, физической безопасности, 
качества и экономики.

Идеология Стандартов ISO и  МАГАТЭ основана на применении риск-
ориентированного подхода к  соответствующим областям управления. Это 
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значит, что интегральным показателем качества ОС, уровня экологической 
безопасности предприятия является экологический риск.

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА В  ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Основная цель применения понятия экологического риска состоит 

в том, чтобы: 
— по уровню экологического риска оценивать приемлемость и  чрез-

мерную опасность видов деятельности, связанных с  возможными 
аварийными ситуациями, имеющих неблагоприятные последствия 
для окружающей среды; 

— обоснованно осуществлять процедуры экспертизы, аудита, сертифи-
кации и  др., адекватно оценивать экологическую опасность и ответ-
ственность за возможный ущерб окружающей среде; 

— осуществлять управление экологической безопасностью, добиваясь 
снижения экологического риска при заданных ограничениях на по-
траченные ресурсы; 

— осуществлять ранжирование территорий, экосистем и групп населе-
ния по величине экологического риска; 

— использовать категорию экологического риска как основу для при-
нятия решений по вопросам обеспечения экологической безопас-
ности, в частности, на основе принятия правовых актов, распоряди-
тельных и нормативно-методических документов; 

— формировать политику по размещению новых и  модернизации су-
ществующих предприятий, имеющих экологически опасные виды 
деятельности, в  соответствии с  международными обязательствами 
государства. 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Управление экологическими рисками может осуществляться на осно-

ве следующих принципов: принцип приемлемости риска; принцип превен-
тивности; принцип минимизации риска; принцип полноты; принцип адрес-
ности; принцип платы за риск; принцип выбора целесообразного значение 
риска; принцип обязательности информирования; принцип свободы инфор-
мации.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И  ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Управление риском должно решать две основные задачи: 
— анализ величины экологического риска и  принятие решений, на-

правленных на его снижение до пределов, соответствующих прием-
лемому или предельно-допустимому уровню риска; 

— анализ цены обеспечения приемлемого экологического риска и реа-
лизации методов снижения текущего риска. 
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По своему характеру управление экологическим риском является ком-
плексным и  направлено на снижение интегрального риска, обусловленного 
совместным действием опасных факторов. 

Управление экологическими рисками включает следующие основные 
этапы: идентификация опасности (выявление рисков), анализ и  количе-
ственная оценка рисков, планирование, мониторинг и контроль, корректи-
ровка и внедрение ответных действий.

Управление 
рисками

Анализ  
рисков

Обнаружение  
рисков

Наблюдение, 
измерение  
и контроль

Внедрение 
ответных 
действий

Планирование 
ответных 
действий

Общая схема управления экологическими рисками

Экологический риск чаще всего вызывается авариями на промышлен-
ных объектах. 

Анализ и оценка риска аварий вместе с превентивными мерами безопас-
ности является составной частью системы управления безопасностью 
промышленных объектов различного типа, что, как следствие, ведет к сни-
жению экологических рисков. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ.
Основой для оценки экологического риска с  целью управления каче-

ством ОС и  экологической безопасностью промышленного предприятия 
является информация, получаемая системой экологического мониторинга. 
С его помощью осуществляется комплексное наблюдение за антропогенны-
ми изменениями окружающей среды, а  также за естественной малоизме-
ненной природой, оцениваются и прогнозируются эти изменения. 
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Сама система экологического мониторинга в  классическом ее пони-
мании не включает деятельность по управлению качеством окружающей 
среды, а лишь создает информационную базу, которая помогает разработке 
и  принятию управленческих решений. Однако современный уровень раз-
вития IT-технологий позволяет соединить в единое целое информационную 
и управленческую части мониторинга.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ АЭС
Под управлением экологической безопасностью (экологическим риском) 

АЭС будем понимать процесс, обеспечивающий существование системы 
«АЭС — ОС — Человек» в рамках принятых технологических регламентов 
и эколого-гигиенических норм и выработку решений о мерах воздействия 
на неё с целью возврата в регламентные и нормативные пределы в случае 
нарушений, происшедших на АЭС или в окружающей среде. При этом про-
цесс управления строится на основе интегрированного подхода с  учетом 
требований и рекомендаций соответствующих Стандартов.

Три группы задач, решение которых будет способствовать повыше-
нию экологической безопасности ядерной энергетики

1. Управление экологической безопасностью и минимизация возможных 
экологических последствий при всех режимах работы АЭС.

Основа эффективного управление ЭБ АЭС  — получение объективной 
и представительной информации об экологической (радиационной) обста-
новке в районах расположения АЭС при разных режимах ее работы. 

Такую информацию может дать только система радиоэкологического 
мониторинга ОС района расположения АЭС, которая должна дополнить су-
ществующую в настоящее время на АЭС систему радиационного контроля.

2. Снижение экологических и  радиационных рисков, возникающих при 
авариях на АЭС.

Основным концептуальным положением аварийного реагирования яв-
ляется превентивное накопление информации об экологических, метеоро-
логических, гидрологических, демографических и  других характеристиках 
территории, природе и составе выбросов и других факторах, существенно 
влияющих на формирование дозы облучения населения и величину радиа-
ционного риска. 

Для определения риска и составления превентивной программы и пла-
на действий в условиях радиационной аварии и установления необходимых 
контрмер и уровней вмешательства с целью проведения эффективной про-
тиворадиационной защиты населения и  окружающей природной среды, 
должны быть использованы данные регулярного комплексного экологическо-
го мониторинга территории расположения АЭС и  систем радиационного 
контроля, в т.ч. автоматизированного.  
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3. Создание и внедрение технологий экологически надежного (на уровне 
приемлемого риска) захоронения долгоживущих высокоактивных радиоак-
тивных отходов.

Решение важнейшей экологической проблемы ядерной энергетики — 
обращение с  долгоживущими высокоактивными отходами  — принципи-
ально возможно только в крупномасштабной многокомпонентной ядерной 
энергетике, основанной на использовании быстрых реакторов в замкнутом 
ядерном топливном цикле c глубокой переработкой облученного ядерного 
топлива и извлечением индивидуальных радионуклидов или их групп для 
возврата в цикл ценного энергетического сырья, а также полезном исполь-
зования некоторых изотопов. Затем возможна трансмутация отдельных ак-
тинидов и захоронение невостребованных радионуклидов без нарушения 
природного радиационного баланса.

ВЫВОДЫ
1. В основу управления ЭБ промышленного предприятия, наряду со 

стандартом экологического менеджмента, следует положить между-
народные стандарты управления качеством, риском и  безопасно-
стью труда. Организация интегрированной системы управления ЭБ, 
основанная на принципах комплексности, экономичности и исполь-
зовании процессного подхода ко всем стадиям жизненного цикла 
предприятия в сочетании с функциональной организацией деятель-
ности, позволит предприятию повысить эффективность управленче-
ской и экологической деятельности. 

2. Построение интегрированной системы управления ЭБ, основанной 
на внедрении риск  — ориентированного подхода, позволит орга-
низациям повысить эффективность достижения намеченных эколо-
гических результатов деятельности с учетом устойчивого развития, 
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

3. В ядерной энергетике принципы управления, позволяющие эффек-
тивно регулировать риски и  обеспечивать экологически безопас-
ное использование атомной энергии, также должны быть основаны 
на Международных и национальных юридических нормах с особой 
спецификой и технологией их применения. 
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лем», м. Харків, Україна

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ 
ДИФФУЗИИ ПРИ РАСЧЕТЕ КРАТНОСТИ РАЗБАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНЫХ 
ВОД В  МОРЕ

Для оценки влияния сбросов возвратных вод на качество морских вод, 
а также для расчетов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в море, 
необходимо рассчитывать кратность разбавления возвратных вод морски-
ми водами в  контрольном створе. Величина кратности основного разбав-
ления существенно зависит от коэффициентов горизонтальной и  верти-
кальной турбулентной диффузии [1]. В  методике по расчету ПДС, которая 
действовала до 1994 г. [2], для сбросов возвратных вод в море коэффициент 
вертикальной турбулентной диффузии (DВ) считался постоянным и прини-
мался согласно [3] равным 5 10 4⋅ −  м2/с. Однако, как показано в [4, 5], величина 
DВ существенно зависит от глубины моря (H) и скорости приводного ветра 
(V). В  [5] была получена формула аппроксимации для оценки величины DВ 
в виде неполного полинома 3-й степени:

 D A AV A H A V A H A VH A V H A VHB = + + + + + + +0 1 2 3
2

4
2

5 6
2

7
2, (1)

где ci — постоянные коэффициенты. Эта формула используется в действую-
щей инструкции по расчету ПДС [6]. Однако, формула (1) неприменима в слу-
чае малых скоростей приводного ветра, хотя данный случай представляет 
наибольший практический интерес с точки зрения оценки влияния сброса 
возвратных вод, так как соответствует минимальной кратности разбавле-
ния. Цель данной работы — усовершенствовать формулу для оценки коэф-
фициента вертикальной турбулентной диффузии таким образом, чтобы она 
была применимой при малых скоростях приводного ветра в широком диа-
пазоне глубин моря.

В целях модификации данной формулы были рассмотрена функция 
D V HB ,( ), полученная в табличном виде в [4, 5]. Эта функция при постоянных 
значениях глубины моря является монотонно возрастающей функцией от 
скорости ветра при всех рассматриваемых значениях глубин. При постоян-
ных значениях скорости ветра функция D V HB ,( ) имеет локальный максимум 
Dm, причем глубина, при которой достигается данный максимум Hm, воз-
растает с увеличением скорости приводного ветра. Было установлено, что 
регрессионная зависимость Hm(V) хорошо аппроксимируется однородным 
квадратичным полиномом:

 H V Vm = ⋅ + ⋅5 667 0 136 2, , .  (2)
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Коэффициент детерминации составляет B  = 0,969. Максимальная (при 
заданной скорости ветра) величина коэффициента вертикальной турбу-
лентной диффузии также возрастает с увеличением скорости ветра. Регрес-
сионная зависимость Dm(V) хорошо аппроксимируется степенной функцией:

 D Vm = ⋅1 057 2 441, , .  (3)
Коэффициент детерминации составляет B = 0,999.
Отметим, что при использовании для расчетов величины DВ формулы (1) 

зависимости DB(H) при постоянных значениях V представляют собой квадра-
тичные полиномы. При определенных значениях коэффициентов ci такие 
зависимости могут иметь локальные максимумы. Однако, в  случае, когда 
функция DB(H) имеет вид квадратичного полинома, между величинами DВ 
и (Hm – H)2 должна наблюдаться линейная зависимость. Вместе с тем, графи-

ческий анализ функций D f H HmB = −( )( )2
 при различных значениях V пока-

зывает, что данные функции значительно отклоняются от линейных. В связи 
с этим были исследованы возможности аппроксимации табличной зависи-
мости DB(H) при V const=  различными нелинейными функциями, отличными 
от полиноминальной функции и допускающими линеаризацию (внутренне 
линейными), то есть такими нелинейными функциями, для которых можно 
подобрать преобразование линеаризации следующего вида:

 f D a b g HB( ) = + ⋅ ( ), (4).
где a и b — постоянные коэффициенты (параметры регрессии); f и g — не-
которые функции, возможно нелинейные. Параметры регрессии a и b в (4) 
определись методом наименьших квадратов, а  выбор оптимального вида 
функций f  и g  осуществлялся по максимуму коэффициента детерминации 
для уравнения регрессии (4).

В результате проведенных исследований было установлено, что при ус-

ловии H Hm≤  зависимости логарифма отношения 
D
D

m

B

 от квадрата отклоне-

ния от величины Hm при различных значениях V очень хорошо описываются 
однородными линейными функциями. 

 Ln
D
D

H Hm
m

B







= ⋅ −( )α 2
. (5)

При условии H Hm≥  очень близки к  линейным однородным функциям 

зависимости логарифма отношения 
D
D

m

B

 вида от модуля отклонения от ве-
личины Hm: 

 Ln
D
D

H Hm
m

B







= ⋅ −( )β . (6)



45Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

Как видно из формул (5, 6), функция f(DB) в обоих случаях имеет логариф-
мический вид; функция g H( ) при условии H Hm≤  имеет вид квадратичной 
параболы, а при условии H Hm≥  — линейный вид. Поскольку функция f(DB) 
является нелинейной, используемые для аппроксимации нелинейные функ-
ции являются внутренне линейными функциями 2-го рода. Для таких функ-
ций применение классического метода наименьших квадратов не приводит 
к минимизации стандартной ошибки регрессии. Поэтому для определения 
коэффициентов α и β в формулах (5, 6), которые обеспечивали бы значение 
стандартных ошибок регрессии, близких к  минимальным, был применен 
взвешенный метод наименьших квадратов, согласно которому определение 
параметров регрессии осуществляется путем минимизации функционала

 a b g H f D wi
i

i
i

+ ⋅ ( ) − ( ) ⋅( )∑ B

2
, (7)

где wi — весовые коэффициенты, которые в нашем случае определяются по 
формуле

 w
Di i

= ( )
1

2φ B

, (8)

φ2 Di
B( ) — квадрат производной от функции f(DB).

В результате выполненных расчетов были установлены следующие сте-
пенные зависимости для коэффициентов в формулах (5, 6): 

 α V V( ) = ⋅ −0 16 2 64, , ;   β V V( ) = ⋅ −0 14 1 43, , . (9)
Это позволяет сделать вывод о  возможности аппроксимации зависи-

мости D V HB ,( ) при постоянных значениях V  экспоненциальной функцией, 
асимметрично убывающей по мере отклонения глубины H от значения Hm:

 D V H
D H H H H

D H H

m m m

m m

B ,
exp

exp
( ) =

⋅ − ⋅ −( )( ) <

⋅ − ⋅ −( )( )
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β

2
 ,  

 , 

при

  H Hm>





 при
, (10)

где величины Hm и  Dm зависят от скорости ветра V  согласно формулам (2, 
3), а коэффициенты α и β согласно формулам (9). В отличие от формулы (1) 
формула (10) не приводит к отрицательным значениям коэффициента DВ. Ко-
личество параметров регрессии в функции (10) так же, как и для функции (1), 
равно 8. Однако, среднее отклонение значений коэффициента вертикаль-
ной турбулентной диффузии, рассчитанных по формуле (10), от табличных 
значений составляет ∆cp BD( ) = 26 6,  см2/с, что значительно меньше средне-
го отклонения для значений, рассчитанных по формуле (1): Dср(DВ) = 155,1. 
Коэффициент детерминации для регрессионной функции (7) составляет 
B  =  0,93. В  то же время коэффициент детерминации для функции (1) оце-
нить невозможно, поскольку дисперсия ошибок для данной функции пре-
вышает дисперсию величины DВ. При малых скоростях приводного ветра 
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среднее отклонение значений коэффициента вертикальной турбулентной 
диффузии, рассчитанных по формуле (10), от табличных значений составля-
ет Dср(DВ) = 9,3 см2/с, а аналогичная величина в случае расчетов по формуле 
(1) —  Dср(DВ) = 17,5 см2/с.

Преимущества предложенной нелинейной зависимости заключаются 
в том, что она не приводит к отрицательным значениям величины DВ на всем 
диапазоне глубин и  скоростей ветра; кроме того, она характеризуется бо-
лее низкими значениями дисперсии ошибок и среднего модуля отклонения 
расчетных значений, а  также высоким коэффициентом детерминации. По-
лученную формулу для оценки коэффициента вертикальной турбулентной 
диффузии можно рекомендовать для использования в инструкции по рас-
чету ПДС в алгоритме расчета кратности основного разбавления для случая 
сброса возвратных вод в моря.
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ПЛАЗМОХІМІЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ОРГАНІЧНИХ З’ЄДНАНЬ 
В  ТЕХНОГЕННО-ЗАБРУДНЕНИХ ВОДАХ

Складною проблемою обробки техногенно-забрудненої води, що міс-
тить іони радіоактивних та токсичних сполук, є наявність у значній кількості 
органічних сполук, котрі важко розкладаються в природних умовах. Скид 
таких вод в природне середовище допустимо лише після попереднього 
руйнування таких органічних сполук в спеціальних системах. Зазвичай для 
цього використовують системи біологічної чи фізико-хімічної очисти, од-
нак деякі з ароматичних сполук важко піддаються окисненню в біологічних 
реакторах. Використання складних окислювачів в деяких випадках призво-
дить до формування модифікованих високотоксичних сполук [1, 2]. 

Зважаючи на те, що хімічні та біологічні методи є малоефективними, за-
пропоновано альтернативний плазмохімічний метод. Суть плазмохімічно-
го методу полягає у використанні явищ, що виникають в рідині під час дії 
електричного розряду, таких як: термічний вплив, гідродинамічний вплив, 
хімічний вплив (утворення окисників та відновників в полі дії імпульсів ви-
соковольтного розряду), іонізаційна дія електромагнітного поля (озон О3).

У відділі ядерно-фізичних технологій розроблена експериментальна 
лабораторна установка, основною частиною якої є реактор проточного 
типу, що представляє собою вертикальний циліндр з мультипіновим като-
дом в вигляді щітки, що обертається, і анодом із соплом, розташованим на 
дні циліндра, через яке до реактору подається повітря. Рідина потрапляє 
в реактор через систему подачі і очищення від грубих домішок. В установ-
ці для обробки використовували імпульс постійного електричного струму 
з силою току більше за 100 А , напругою до 40 кВ і частотою генерації до 
100 Гц [3]. 

Для експерименту використовували імітант трапних вод, що містив ор-
ганічні комплексоутворювачі та поверхнево-активні речовини з вмістом 
органічних сполук до 1 г/літр.

В результаті проведеного експериментального дослідження встановле-
но ефективність впливу плазмохімічного методу для розкладання органіч-
них сполук. При обробці спостерігається руйнування до 98 % органічних 
сполук з подальшим утворенням СО2 та нерозчинних залишків органічних 
сполук, що відділяться методом фільтрації.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АКВАТОРИИ АЗОВСКОГО МОРЯ СУЛЬФИДАМИ

Для установления степени загрязнения Азовского моря в  Мариуполь-
ском морском порту был выполнено мониторинг воды и донных отложений. 
Пробы воды и  донных отложений отбирались возле причалов Угольной, 
Западной и  Хлебной гаваней. Определение тяжелых металлов проводили 
рентгенофлоуресцентным методом, нефтепродуктов — ИК-спектроскопией, 
фенола и сероводорода — титрованием.

Результаты исследования уровня загрязнения тяжелыми металлами 
воды и донных отложений акватории Мариупольского морского торгового 
порта представлены в таблицах 1 и 2 .

Таблица 1 — Содержание тяжелых металлов в воде (мкг/л)  
Мариупольского морского торгового порта 

Hg Cu Fe Pb Cd Zn Mn Cr
0,07 12,25 61,37 0,18 0,065 27,75 10,11 0,92

ПДК 0,10 5,0 50,0 0,3 10,0 50,0 15,0 20,0

Таблица 2 — Содержание тяжелых металлов в донных отложениях 
(мкг/г) Мариупольского морского торгового порта (июнь 2014 г.) 

Hg Cu Fe Pb Cd Zn Mn Cr
0,03 32,19 27,2.103 2,65 0,53 377 711 63,2

ГХФ 0,40 40,0 36,8.103 3,0 0,30 94,0 650,0 84,0
Если сравнить результаты исследований содержания загрязняющих ве-

ществ в  донных отложениях Мариупольского морского порта в  2001-2005 
г с данными 2014 года, улучшение показателей очевидно. Эти данные инте-
ресно сравнить с аналогичными параметрами длядругих портов, например 
Одесского. 

Степень загрязнения  донных  отложений, мг/кг: кадмий — 3,78; ртуть — 
0,11; свинец — 121,0; цинк — 97,06; медь — 62,50; фосфор — 390,6; фтор — 
133,20; нефтепродукты  — 478,10; фенолы  — 2,20 [1]. Согласно классифи-
кации грунтов дноуглубления Азово-Черноморского бассейна по степени 
их загрязненности донные [2] отложения акватории порта по содержанию 
в них ртути, свинца и кадмия отнесены к классу А — природно-чистый грунт; 
по меди — I класс — условно чистый грунт, цинку — ІІІ класс — сильно за-
грязненный грунт.
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По сравнению с  2010 г. в  текущем году в  водной среде концентрация 
большинства определяемых тяжелых металлов существенно не изменилась, 
за исключением меди, количество которой снизилось от 4,4 до 2 ПДК. Несмо-
тря на существенное увеличение содержания железа (в 4,2 раза) в донных 
отложениях, экологическая ситуация исследуемой акватории изменилась 
только по содержанию кадмия и марганца, увеличение количества которых 
вызвало превышение геохимического фона в среднем в 1,6 и 1,1 раза, соот-
ветственно.

Результаты анализов показали, что загрязнение поверхности воды не-
фтепродуктами в трех точках акватории составляет от 0,059 до 0,071 мг/л. 
Все эти значения превышают ПДК, равное 0,05 мг/л. 

Загрязнение нефтепродуктами донных отложений колеблется от 4,2 до 
5,0 мг/г. Для донных отложений морских акваторий в настоящее время не 
существует нормативно закрепленных характеристик их качества в  зави-
симости от уровня концентраций загрязняющих веществ. Хотя содержание 
загрязняющих веществ в донных отложениях украинскими нормативными 
документами не регламентируются, однако существует возможность кос-
венно оценивать степень загрязнения в контролируемом районе на основе 
соответствия уровней содержания загрязняющих веществ критериям эко-
логической оценки загрязненности грунтов по «голландским спискам» (таб-
лица 3).

Таблица 3 — Уровни концентраций загрязняющих веществ в донных 
отложениях [3]

Загрязняющее 
вещество

Допустимая кон-
центрация, мкг/г

Загрязняющее 
вещество

Допустимая кон-
центрация, нг/г

Кадмий 0,8 ПАУ 1000

Ртуть 0,3 Бензпирен 25

Никель 35 Бензол 50

Свинец 85 Толуол 50

Цинк 140 Ксилолы 50

Хром 100 Этилбензол 50

Мышьяк 29 ДДТ+ДДД+ДДЭ 2,5

Кобальт 20 ПХБ 20

По классификации, основанной на состоянии донных организмов, дон-
ные отложения отнесены к III-IV уровням загрязнения нефтепродуктами (при 
III уровне начинается деградация донных биоценозов), а по классификации 
грунтов дноуглубления — IV классу (токсичный грунт).

По сравнению с 2011 годом концентрация нефтепродуктов в воде сни-
зилась в среднем в 1,3 раза, в донных отложениях увеличилась в 1,2 раза. 
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Анализ воды на фенол показал, что концентрация фенола в  морской 
воде составляет от 0,006 до 0,013 мг/л при ПДК равном 0,001 мг/л. А концен-
трация фенолов в донных отложениях составляла от 2,2 до 2,9 мкг/г.

Оценка степени загрязнённости донных отложений сложна. Наиболее 
целесообразным, по нашему мнению, является оценка, предлагаемая Агент-
ством по охране окружаю щей среды США (таблица 4) [3].

Таблица 4 — Критерии подразделения степеней загрязнённости дон-
ных отложений, мг/кг

0 1 2 3 4 5 6
Fe 7,07 14,14 28,28 56,56 > 56,56    
Mn 1275 2550 5100 10200 20400 40800 > 40800
Cd 0,45 0,9 1,8 3,6 7,2 14,4 >14,4
Zn 142,5 285 570 1140 2280 4560 > 4560
Pb 30 60 120 240 480 960 > 960
Cu 67,5 135 270 540 1080 2160 > 2160
Ni 102 204 408 816 1632 3264 > 3264
Cr 135 270 540 1080 2160 4320 > 4320
Hg 0,6 1,2 2,4 4,8 9,6 19,2 > 19,2

0 — незагрязненный, 1 — от незагрязненного до умеренно загрязненного,  
2 — умеренно загрязненный, 3 — средне загрязненный, 4 — сильно загрязненный, 
5 — очень сильно загрязненный, 6 — чрезмерно загрязнённый

Можно утверждать, что степень загрязненности донных отложений 
в Мариупольском морском торговом порту в настоящее время не вызыва-
ет серьёзных опасений. Несмотря на превышение ПДК по некоторым тяже-
лым металлам в воде (медь, железо) и в донных отложениях (кадмий, цинк), 
а также превышения ПДК по нефтепродуктам, сохраняется общая тенденция 
к общему уменьшению загрязнений.

Можно рекомендовать проводить регулярный мониторинг, не реже од-
ного раза в два года, по основным загрязняющим веществам.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СУЛЬФИДАМИ.
Для анализа в районе причалов по перегрузке серы были отобраны об-

разцы морской воды, ила, а  также пыли, которая образуется во время за-
грузки.

Во время отбора проб ила с  морского дна было визуально обнаруже-
но огромное количество серы в иле, а также был обнаружен сероводород, 
были проведены дополнительные отборы проб воздуха для определения 
концентрации сероводорода и аммиака, а также проведены лабораторные 
эксперименты по определение его концентрации в морском иле. Плотность 
ила составила 1,46 кг/л, влажность — 32 %. 
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Сероводород и аммиак определяли масс-спектрометрически. Образцы 
ила с высоким содержанием серы анализировались сжиганием анализиру-
емых образцов в кислороде при температуре 900—950°С, с последующим 
поглощением продуктов сгорания и  определением массовой доли серы 
методом титрометрии. Для микроколичеств использовался автоматический 
анализатор. Принцип действия анализатора состоит в  сжигании образцов 
в среде чистого кислорода при высокой температуре с образованием SO2. 
Детектирование основано на возбуждении молекул SO2 ультрафиолетовым 
излучением с  последующей регистрацией вторичного ультрафиолетового 
излучения с определённой длиной волны.

Для определения сульфидной серы навеску вводили в заранее приго-
товленный растворитель и потенциометрически титровали раствором йо-
дата калия в уксусной кислоте.

Проведённые анализы показали следующие результаты: содержание 
серы в образцах следующее: морская вода — 0,48 %, ил со дна — 9,51 %, пыль 
в  районе перегрузки  — 12,92 %, вода в  ливневой канализации  — 0,06  %. 
Усреднённое содержание компонентов в газовой фазе: H2S — 16,45 %, NH3 — 
13,94 %.

Результаты анализа показали, что среднее содержание сульфидов в иле 
с морского дня в местах перегрузки серы составляет 950 мг/кг.

Расчёт размеров возмещения убытков, нанесённых водным объектам 
вследствие загрязнения морской воды, осуществляется по формуле, уста-
новленной Кабинетом Министров Украины [4]. Загрязнение 1 кг ила состав-
ляет:

5 . 0,950 /0,32 ~ 15 евро
Проведенные измерения показали, что толщина загрязнённого ила в ак-

ватории мариупольского порта — 2 метра, и исходя из длины причалов для 
перегрузки серы в 1 км, среднего расстояния до ограждающих молов в 600 м, 
общее количество загрязнённых илов в  акватории порта можно оценить 
в 1,2 млн. м3, что приводит к величине штрафных платежей в 18 млн. евро.

Для контроля были проведены аналогичные исследования в  районе 
села Куликовское, которое было выбрано нами как заведомо чистое. Про-
бы ила отбирались с глубины 2 м. Концентрация сульфидов в образцах ила 
составила 17 мг/кг, концентрации сероводорода и  аммиака  — менее 1 % 
каждый. Следует отметить, что при бурении в этом же месте скважин на глу-
бину 80 м, то есть, много ниже дна Азовского моря, отходящий газ состоял на 
72,83 % из сероводорода и на 11,73 % из аммиака.

Таким образом, техногенное влияние серы, просыпанной при перегруз-
ке на суда в порту, на загрязнение акватории моря сульфидами и сероводо-
родом, является неопровержимым. 

Вместе с  тем, остается открытым вопрос, каким образом, в  более, чем 
мягких условиях, происходит восстановление серы до сероводорода и суль-
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фидов. Очевидно, что в данных условиях невозможно ни химическое окис-
ление, ни, тем более, химическое восстановление. 

Можно предположить, что наличие большого количества органических 
веществ, выносимых с канализационными стоками, и наличие достаточного 
количества микроорганизмов в иле, запускают последовательные процессы 
окисления серы [5-6]. В  свою очередь, сульфатредуцирующие микроорга-
низмы запускают процесс восстановления сульфатов до сульфидов и серо-
водорода [7-9].

Для ликвидации сульфидного загрязнения нами было предложено уда-
лить загрязнённый ил из акватории порта. Но не просто переместить его 
в  другое место, а  удалить из него сульфиды во время перемещения. При-
нимая среднюю концентрацию кислорода в морской воде 5 л/м3, на полное 
окисление 1 м3 загрязнённого ила потребует 63 м3 морской воды. 

Во время расчистки подходного канала и  вывоза грунтов на свалку, 
была проведена выемка загрязнённого ила из акватории порта. При выгруз-
ке барж на свалку грунтов, загрязнённый ил был разбавлен морской водой 
в соотношении 60:1. 
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ЛИКВИДАЦИЯ САРТАНСКОГО НАКОПИТЕЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Накопитель химических отходов, расположен на расстоянии 500 метров 

к северу от посёлка Сартана. Площадь, занимаемая накопителем на момент 
ввода в эксплуатацию, составляла 7,5 га, со вспомогательными сооружени-
ями — 10,3 га. 

В период функционирования (1970-1989 гг.) накопителя химических от-
ходов в него сбрасывались самые различные вещества: Остатки от очистки 
автоклавов плавления серы; Остатки от очистки хранилищ серной кислоты; 
Кислая смолка, образующаяся в процессе получения сульфата аммония из 
коксового газа; Грунт, загрязнённый нефтепродуктами и  каменноугольной 
смолой; Песок, загрязнённый нефтепродуктами и каменноугольной смолой; 
Краски, эмали, лаки; Отходы демонтированных сооружений, загрязнённые 
химическими продуктами коксования; Карбидный ил, суспензия, которая 
образуется при получении ацетилена для сварки; Отходы абразивных кру-
гов и пил; Отработанный активированный уголь производства роданистого 
натрия; Кислая смолка сернокислой обработки бензольных углеводородов.

2002 году началась нейтрализация жидкой фазы накопителя путем вве-
дения известкового молока. Это привело к  образованию между водным 
и смолистым слоем корки сульфата кальция. При резком изменении уровня 
накопителя эта корка ломалась, что приводило к резким выбросам загряз-
няющих веществ. Кроме того, введение известкового молока проводилось 
не только через установку нейтрализации, то также в накопитель сбрасыва-
лись отходы известкового цеха.

В 2005 году нейтрализация была закончена, и в том же году начался про-
цесс биологической очистки. Этот процесс сопровождался резким сниже-
нием уровня воды вследствие испарения, начиная с 2006 года, что привело 
к сильнейшему повышению концентрации загрязняющих веществ в жидкой 
фазе, к повышению ХПК, а при достижении значений ХПК более 4000 мг/л 
произошла гибель микроорганизмов и  процесс биологической очистки 
полностью остановился.

Накопитель находится на расстоянии 2 км от реки Кальмиус, и на рас-
стоянии 750 метров от водозаборной скважины, которая снабжала питье-
вой водой посёлок Сартану до создания в 2010 году водопроводной сети.

Также в накопитель сбрасывались отходы, содержащие бензол, толуол, 
пиридин и  его производные, нафталиновая фракция, фенолы, роданиды, 
мышьяк и его соединения, различные кислотные отходы. Большинство этих 
отходов сливались из автоцистерн без какого-либо учёта.
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В колодцах в  зоне влияния накопителя концентрация фенола колеба-
лась от 0,005 до 0,008 мг/л. В атмосферном воздухе на границе накопителя 
(на верху дамбы) были обнаружены фенолы в концентрации 0,12 мг/м3 и ци-
анистые соединения в количестве 0,08 мг/м3. 

В период эксплуатации в накопитель ежегодно поступало отходов око-
ло 17 000 м3 в год, из них примерно 12 000 м3 жидких отходов и 5 000 м3 смо-
листых твёрдых отходов. Таким образом, за весь период эксплуатации в на-
копитель было загружено 323  000 м3 отходов. В  тоже время, проведённые 
в 2013 году измерения показали, что в накопителе находится всего 155 000 
м3 отходов.

Для расчета естественного испарения воды из накопителя были исполь-
зованы различные методы расчета [1-3].

Исходными данными были среднегодовые климатические показатели 
города Мариуполя: среднегодовое количество осадков — 476 мм; среднего-
довая температура — 11,4 °С; солнечное сияние — 2340 часов в год; средне-
годовое давление — 756 мм. рт. ст.; среднегодовая скорость ветра — 4,6 м/с.

Приблизительно количество испаряемой воды в Приазовском регионе 
составляет 650-1000 мм в год, что соответствует испарению из накопителя 
50000-75000 м3 в год.

Уточнённый расчёт показывает, что среднегодовое испарение из нако-
пителя превышает 80 000 м3. Количество выпадаемых осадков составляет 
35 700 м3 в год. То есть, за счет испарения и осадков объём накопителя еже-
годно уменьшается на 44 000 м3.

Из этого следует, что за 8 лет накопитель должен был полностью испа-
риться, чего не произошло, очевидно, из-за подпитки за счет грунтовых вод.

Также, за время эксплуатации накопителя в нем должно было накопить-
ся 5 000 х 19 = 95 000 м3 смолистой твёрдой фазы. 

Однако, измерения показали, что на момент закрытия накопителя в нем 
находится 25 000 м3 смолистой твёрдой фазы и 30 000 м3 смолки. 

В ноябре 2013 года была проведена геодезическая съёмка и  замеры 
накопителя [4], а затем проведен расчет количества находящихся в нём ве-
ществ. Размер зеркала накопителя составил 8822 м2, при максимальных раз-
мерах 186 х 79 м, объём органической фазы составил 7058 м3, объём водного 
слоя — 16 540 м3.

Если объём водного слоя был определён относительно точно, путём из-
мерения толщины слоя в различных точках, то объём органического слоя 
был определён в одной точке, априори выбранной в самом глубоком месте, 
и составил 0,8 м.

Геометрически накопитель представляет собой вытянутую переверну-
тую пирамиду. Если основание пирамиды составляет 8822 м, а  высота  — 
0,8 м, то объём смолистых веществ составляет менее 2500 м3. И даже если 
предположить, что накопитель везде имеет одинаковую глубину, что, на са-
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мом деле, не так, то и в этом случае объём органической фазы не достигнет 
7 тысяч м3.

Одной из причин такого расхождения явилось нелегальное извлечение 
нефтепродуктов из органического слоя накопителя.

Во время обстрела посёлка Сартана 14 октября 2014 года два снаряда 
упали в накопитель и не взорвались, погрузившись в смолистый слой. При 
их поиске сапёрами была подробно, с  шагом менее 1 метра, исследована 
толщина смолистого слоя, что позволило рассчитать его объём, составив-
ший 19 971 м3. 

Изменения кислотности водной фазы накопителя, показанные на рис. 1, 
наглядно характеризуют процессы, протекавшие в накопителе химических 
отходов. Особенно хорошо видно падение рН после прекращения нейтра-
лизации.

Рис. 1 — Изменение кислотности среды в накопителе

Увеличение рН кислотности среды, вызвано введением известкового 
молока в накопитель (значение кислотности на момент выведения накопи-
теля из эксплуатации составляло рН=1,57). В результате подачи извести про-
изошло образование гипсообразного слоя CaSO4 на дне накопителя.

Далее на кислотность среду оказывали влияние два фактора. Прежде 
всего — это испарение воды, приводящее к снижению рН. Однако, чередо-
вание засушливых периодов и  сильных осадков, сопровождающееся зна-
чительными колебаниями уровня в накопителе, приводило к разрушению 
гипсового слоя, к  прорыву нижележащих слоёв, содержащих кислотные 
компоненты. В тоже время, обильные осадки (а накопитель также собирает 
осадки с  прилегающей территории) приводили к  разбавлению и  повыше-
нию рН. 
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Закономерности изменения рН интересно сравнить с изменением кон-
центрации фенолов (рис. 2), которая на момент выведения накопителя из 
эксплуатации в составляла 3,7 мг/л (!).

Рис. 2 — Изменение концентрации фенолов в накопителе

Жидкость их накопителя постоянно попадает в  ручей, впадающий 
в реку. Изменение концентрации загрязняющих веществ в ручье ниже дам-
бы, на примере фенола, показано на рис. 3.

Рис. 3 — Изменение концентрации фенола в ручье ниже дамбы

Исследования загрязнения воздуха проводили как непосредственно 
возле накопителя химических отходов, так и на территории посёлка Сарта-
на (рис. 4).
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Рис. 4

После вывода накопителя из эксплуатации, концентрация загрязняю-
щих веществ в воздухе возле накопителя осталась очень высокой (превы-
шение ПДК): фенол — 5-16; бензол — 1-2; толуол — 1-3, мышьяк — 2 раза.

Для получения исходных данных для расчета и проведения испытаний 
были поставлены следующие эксперименты.

Отобранная жидкость была гомогенизирована и  обработана пылео-
бразным оксидом кальция с размером частиц менее 1 мм. Количество вве-
денного оксида рассчитывалось с учетом содержания в жидкой фазе кислот 
в пересчете на серную кислоту. Содержание ионов железа и более тяжелых 
металлов 0,030 моль/л, сухой остаток — 4,53 г/л, зольность 3,78 %. Цвет жид-
кости — светло-коричневый, слабый фенольный запах.

После введения оксида кальция реакционная масса была тщательно 
перемешана и после выдерживания в течение недели — герметически за-
купорена. Была поставлена и контрольная проба.

После осаждения твёрдого осадка цвет жидкости практически не изме-
нился. Примерно через 1-10 дней цвет жидкости существенно изменился, 
стало возможным увидеть плотный, малоподвижный слой темного цвета на 
дне. Со временем вязкость слоя уменьшалась, и примерно через 2 месяца 
он перешел в твёрдое состояние.

Через 6 месяцев колба была откупорена и  извлечен твердый чер-
ный асфальтоподобный материал. Анализ водной фазы  — светло-желтого 
цвета  — показал следующие результаты: рН = 8,28;сухой остаток и  золь-
ность — на уровне определения. Содержание железа и более тяжелых ка-
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тионов  — 0,00076 моль/л. Черный асфальтоподобный диск был помещен 
в керамическую воронку, кольцевая щель герметизирована и сверху была 
налита вода. В  течение двух недель просачивания воды через диск (тол-
щиной 1 см) обнаружено не было. Кипящая вода просачивалась только по 
кольцевому зазору. Термический анализ показал, что начало размягчения 
вещества лежит в области 270—350 градусов; химический анализ показал 
содержание углерода — 43,76 %, зольность — 32,45 %.

Для проведения опытно-промышленных испытаний в накопитель были 
помещены три стальные ёмкости, без дна, диаметром 1  м, высотой 1,4 м; 
толщина стенок  — 10  мм. Ёмкости были установлены в  северо-восточной 
стороне накопителя. Емкости были установлены на такой глубине, чтобы 
уровень воды в  накопителе был ниже уровня емкостей на 0,2 м. Под соб-
ственной тяжестью емкости погрузились в смолистый слой и наклонились.

В дальнейшем предполагалось, что в  таком состоянии ёмкости будут 
оставлены на 1 год. После этого срока вода из ёмкостей будет откачана и бу-
дет проверена герметичность созданного на дне слоя. Затем в ёмкостях бу-
дут проведены сорбционные и биологические исследования. Однако, уже 
к  концу сентября 2015 г., из-за высокой температуры воздуха, во всех ём-
костях вода полностью испарилась. При этом, уровень воды в накопителе 
визуально не изменился, и как и раньше, находился примерно на 20 см ниже 
края ёмкости. Просачивания воды со дна ёмкости не наблюдалось.

До начала разработки технологии ликвидации накопителя прове-
ли расчёт требуемых материалов. Предполагая массу смолистого слоя 
в 19 971 тонн, и кислотность в пересчете на серную кислоту, равную 1 % по 
массе, потребуется гидроксида кальция 150 тонн. Это примерно соответству-
ет 700 м3 известкового молока. Для выравнивающего и  придавливающего 
слоёв потребуется не менее 1500 тонн металлургического шлака. С учетом 
того, что в производстве асфальтобетона доля битума составляет не менее 
15 %, количество гравийного материала должно составлять порядка 130 ты-
сяч тонн. В качестве гравийного материала будут использоваться металлур-
гический шлак. Наиболее целесообразно использовать шлак комбината им. 
Ильича, складированный на расстоянии 1 км от накопителя. 

Введение в накопитель 150 тысяч тонн гравийных материалов и 700 м3 
известкового молока повысит уровень жидкости в накопителе примерно на 
1,5 метра. Существующих дамб ограждения, имеющихся в настоящее время, 
вполне достаточно.

Для очистки водного слоя накопителя выбираем сорбент Mg/(Mg+Al) = 
0,86 моль/моль, с  динамической обменной емкость, равной Е=0,46 мэкв/г. 
Концентрацию фенолов принимаем равной 1,5.10-4 моль/л. Тогда в накопи-
теле, в водном слое, находится 233 кг фенолов.

Исходя из значения обменной ёмкости, равной Е=0,46 мэкв/г для пол-
ной сорбции фенолов и нефтепродуктов потребуется сорбентов 5,4 тонны.
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На стадии разработки технического задания на проектирование потре-
буется обязательно провести геологические и гидрогеологические изыска-
ния для уточнения актуальных размеров накопителя и  объёмов водного 
и смолистого слоёв.

Принимая площадь, занимаемую накопителем в 10,4 га, угол естествен-
ного откоса в 45 градусов и плотность шлака в 3 т/м3, приблизительный рас-
чёт показывает, что на месте выведенного из эксплуатации накопителя мо-
жет быть размещено до 20 млн. кубических метров шлака.

ВЫВОДЫ
1. Сартанский накопитель химических отходов оказывает негативное 

влияние на окружающую среду, загрязняя, прежде всего, подземные 
и поверхностные воды, а также воду в колодцах в посёлке Сартана

2. Основными загрязняющими веществами в накопителе являются фе-
нол, нафталин, бензол, пиридин; соли тяжелых металлов

3. Наиболее целесообразной ликвидацией может быть его ликвидация 
непосредственно на месте его расположения

4. Ликвидация будет включать нейтрализацию водной фазы, а  также 
создание водонепроницаемого асфальтоподобного слоя на дне на-
копителя, который защитит подземные воды от загрязнения

5. Полная ликвидация накопителя включает его засыпку металлургиче-
ским шлаком шлаковых отвалов, а  также создание поверхностного 
конуса для уменьшения попадания атмосферных осадков
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СОРБЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
УДАЛЕНИЯ НАФТАЛИНА ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

ООО НПО «Инкор и  К» (КХП Фенольный завод)  — предприятие хими-
ческой промышленности, расположенное в  посёлке городского типа Нов-
городское, Донецкая обл. Является единственным предприятием Украины 
с централизованной переработкой фенольных, нафталиновых и пиридино-
вых, а также других продуктов высокотемпературного коксования каменно-
го угля.

Основано в 1916 году как фенольный завод для производства ингреди-
ентов для получения взрывчатых веществ. Претерпел разрушения в Граж-
данской войне, Великой отечественной войне. Выпускает фенол, нафталин, 
пиридин, крезолы, всего более 30 видов продукции. Основное — нафталин 
и фенол. Производственные мощности позволяют производить 60 тыс. тонн 
нафталина и до 10 тыс. тонн смеси фенолов и крезолов в год.

Нафталин выпускается в прессованном виде. Процесс его прессования 
сопровождается выделением в воздух помещения, а затем и в атмосферный 
воздух нафталина в  газообразном состоянии, что загрязняет воздушную 
среду.

Основанием для проведённых исследований послужило задание по 
очистке вентиляционных выбросов от нафталина отделения прессованного 
нафталина. Основным требованием к технологии является достижении кон-
центрации нафталина на выходе ниже ПДК — 20 мг/м3. Исходные данные: 
концентрация нафталина — 1000 мг/м3, температура — 50 °С, объёмная ско-
рость — 300 м3/час, влажность — 50 %.

Для НПО «ИНКОР» источником сырья являются масла после отделения 
нафталина, содержание нафталина в которых составляет 79-81 %; тионафте-
на — 5,5-5,9 %; оснований — 1-1,3 %; индола — 0,02 %.

Качество выпускаемого нафталина которых нормируется ГОСТ [1].
Важнейшим параметром для удаления нафталина из газовой фазы яв-

ляется зависимость парциального давления от температуры. Концентрации 
20 мг/м3 соответствует концентрация 0,000156 ммоль/л, что соответствует 
0,00088 кПа, что соответствует температуре 264,75 К, что соответствует тем-
пературе –8 °С.

Экономический ущерб от загрязнения воздуха нафталино рассчиты-
вался в соответствии с приказом Министерства охраны окружающей среды 
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Украины N 639 от 10.12.2008 [2]. Ежегодные штрафы за ненормативные вы-
бросы нафталина составляет 400 000 евро.

В настоящее время в мире не существует ни одного способа удаления 
нафталина из газовой фазы, который бы обеспечивал достижения требуе-
мых экологических параметров — 20 мг/м3.

Достижение таких параметров потребовало разработки специальной 
технологии удаления нафталина из газовой фазы.

Сорбционные эксперименты проводили, исследуя сорбцию нафталина 
и β-нафтола на слоистых двойных гидроксидах. Сравнение с β-нафтолом вы-
брали для исследования потому, что сорбция β-нафтола и нафталина проте-
кает по разным. После завершения процесса сорбции определяли удельную 
поверхность и  измеряли межплоскостные расстояния. Измерения разме-
ров внутреннего пространства проводили при помощи рентгенофазового 
анализа. 

Представленные на рисунке три рентгенограммы очень похожи, что го-
ворит о незначительном изменении структуры. На выделенной вставке вид-
но, что интенсивность падает, а пик 11,8 градусов смещается в область мень-
ших углов. Это смещение влево означает увеличение межплоскостного 
расстояния, это говорит о  проникновении органики в  решетку, что также 
подтверждается тем, что при значениях углов 43, 61 и 62 градуса есть похо-
жие смещения. Из представленных рентгенограмм видно, что максималь-
ные отклонения наблюдаются  при сорбции β-нафтола. Причиной этого яв-
ляется то, что ароматические кольца адсорбированного нафталина 
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располагаются параллельно неорганическим слоям, независимо от концен-
трации активных центров. Взаимодействие p-электронов ароматических 
колец со слоями матрицы приводит к изменению межплоскостного рассто-
яния. 

Ароматические кольца ад-
сорбированного нафталина рас-
полагаются параллельно неор-
ганическим слоям, независимо 
от концентрации активных цен-
тров. Межплоскостное рассто-
яние в  СДГ составляет порядка 
7  Å. Эта величина сопоставима с  «толщиной» ароматического кольца, со-
ставляющего ~ 3,5 Å, тогда как диаметр молекулы бензола составляет 7,1 Å. 
А  для b-нафтола плоскопараллельное расположение наблюдается лишь 
в начальной стадии ионного обмена.

При расположении ароматических колец нафталина параллельно неор-
ганическим слоям, межплоскостное расстояние составляет 9,0 Å, а при пер-
пендикулярном — 19,0 Å. Эффективная площадь для b-нафтола составляет 
9,89 Å2. В  дальнейшем устанавливается равновесие, сопровождающееся 
увеличением межплоскостного расстояния и увеличением числа активных 
центров доступных для следующих молекул b-нафтола. Этот процесс сопро-
вождается увеличением удельной поверхности СДГ. 

Для имитации промышленного процесса сорбции нафталина была вы-
брана следующая схема (рис. 1). Через сосуд, на дне которого находился на-
фталин над нафталином продувался воздух, проходил через трубу и посту-
пал в реактор, заполненный сорбентом.

Воздух

Жидкий N2 Жидкий N2

421

3
À Б

нафталин

Рис. 1 — Схема лабораторной установки по адсорбции нафталина: 1 — осушитель 
воздуха; 2 — емкость с нафталином; 3 — адсорбер; 4 — накопитель нафталина.  

А и Б — точки отбора проб для хроматографии

Воздух предварительно обезвоживался, пропусканием через ловуш-
ку с осушителем. Затем поток с парами нафталина поступал в адсорбер. На 
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входе в  адсорбер отбирались пробы для хроматографического анализа. 
Контролировалась температура на входе и  выходе. Время выхода на ста-
ционарный режим — около 0,5 часа. На выходе из адсорбера также пыта-
лись брать пробы для хроматографии, но концентрация была ниже предела 
определения. Поэтому газовый поток пропускали через криоскопическую 
ловушку, накопленный нафталин растворяли в диэтиловым эфире и хрома-
тографировали. 

Скорость газового потока составили 0,05 м/с, начальная концентрация 
нафталина 0,23 г/м3, конечная 0,0012 г/м3.

Данные результаты легли в основу расчета сорбционного аппарата для 
доведения концентрации выбросов нафталина до требований ПДК.

Заданная исходная концентрация нафталина в 1000 мг/м3 говорит о том, 
что весь нафталин находится в сублимированном, а не в пылевидном виде, 
поскольку данной концентрации соответствует равновесная температура 
304 К (31 °С). 

Нами предлложена технологическая схема, которая состоит из следую-
щих блоков:

1. Блок фильтрации, в котором отделается пыль и нафталин в твёрдом 
состоянии. После снятия с  фильтра пыль возвращается на перера-
ботку.

2. Блок первичного охлаждения. Конденсируются пары воды и  боль-
шая часть нафталина. Из промежуточной емкости вода отправляется 
на биохимочистку или сбрасывается в водоём. Нафталин отправляет-
ся на переработку.

3. Блок глубокого охлаждения. Конденсируется вода и остаточный на-
фталин. Из промежуточной емкости вода отправляется на биохимо-
чистку или сбрасывается в водоём. Нафталин отправляется на пере-
работку.

4. Сорбционный блок. Остаточное поглощение нафталина. Отработан-
ный сорбент отправляется на переработку.

Адсорбция нафталина процесс равновесный и  экзотермический. Сни-
жение температуры смещает равновесие в  сторону твёрдой фазы. Таким 
образом, ввод газового потока в адсорбер при отрицательной температуре 
будет способствовать удалению нафталина из газовой фазы.

Поскольку в адсорбер входит воздух при температуре –10 °С, основной 
нагрев потока будет идти за счёт теплообмена через стенки. 

Возможен монтаж дополнительного теплообменника для получения 
в качестве товарной продукции технического или пищевого льда.

Для обеспечения непрерывной работы установки необходимо иметь 
в схеме не менее двух адсорберов. Поскольку время сорбции на порядки 
превышает время десорбции, нет необходимости в установлении трёх и бо-
лее адсорберов.
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Материальный баланс установки по очистке вентиляционных 
выбросов отделения фасовки нафталина, тонн в год:

Воздух Воды Нафталин
Вход 2,63 млн. м3 67,3 т 2,63 т
Выход 2,63 млн. м3 61,7 т 0,05 т

Тепловой баланс установки по очистке вентиляционных  
выбросов отделения фасовки нафталина:

Охлаждение воздуха 5 кВт
Конденсация пара 4,8 кВт
Конденсация нафталина 0,05 кВт
Охлаждение воды 0,5 кВт
Замерзание льда 0,15 кВт
Охлаждение льда 0,01 кВт

Общая схема установки улавливания нафталина

Блок фильтрации 1-й холодильный блок

 

На 1-й холодильный блок

Исходный 
воздух

вентилятор

Исходный 
воздух

На 2-й холодильный блок

Вода и нафталин
в промежуточную емкость

2-й холодильный блок Сорбционный блок

Из 1-го холодильника

На адсорбер

Вода и нафталин
в промежуточную емкость

Из 2-го  
холодильника

в котельную

Адсорберы предлагаются с  верхним вводом исходной смеси. Они из-
готавливаются из стального листа толщиной 8–10 мм. Цилиндрическая обе-
чайка при высоте 4,5 (высота слоя сорбента составляет 4,0 м) будет иметь 
внутренний диаметр 0,5 м. Днище и крышка — полуовальные. Высота каж-
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дого слоя сорбента составит 0,5 м. Адсорбент помещается в проволочные 
кассеты из нержавеющей стали, служащие одновременно фильтрами, на 
разборных колосниковых решетках, которые располагаются на балках. По-
следние устанавливают на опоры, приваренные к стенке корпуса адсорбе-
ра.

Для предотвращения попадания сорбента под решетку проволочные 
кассеты делают из сетки из нержавеющей стали с ячейками следующих раз-
меров: 20×20 мм при диаметре проволоки 1,0 мм. Кассеты оборудованы 
креплениями для подъёма с решёток.

ВЫВОДЫ
Очистка до значений ПДК и ниже может быть осуществлена с использо-

ванием в  качестве сорбентов слоистых двойных гидроксидов с  размером 
межплоскостных расстояний, соответствующих размеру молекул нафталина

Общая стоимость основного оборудования — 150  000 тысяч евро, об-
щая стоимость проекта 375  000 евро.

Исходя из того, что ежегодные штрафы за ненормативные выбросы, со-
ставляет 10 млн. грн. или 400 000 евро, окупаемость данного проекта соста-
вит около 1 года.

Данная технология и  предлагаемое оборудование были одобрены ру-
ководством ООО НПО «ИНКОР и К°» и рекомендованы руководством к вне-
дрению. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 
КОТЛОАГРЕГАТІВ НА НЕПРОЕКТНОМУ ВУГІЛЛІ

За останні роки незалежності України питанню реформування паливно-
енергетичного комплексу практично не приділялося належної уваги. Від-
сутність державної політики й фінансової підтримки суттєво знизило ефек-
тивність та надійність роботи таких важливих об’єктів енергетичної галузі як 
теплові електростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ), фабрики вугле-
збагачення і вугільні шахти.

В результаті тривалої не оптимізованої експлуатації вугільних басейнів, 
значного зносу застарілого обладнання шахт, переходу на механізований 
вуглевидобуток, погіршення геологічно-гірських умов видобутку якісні ха-
рактеристики твердого палива більшості вугільних басейнів України погір-
шилися. На ТЕС та ТЕЦ почалася поставка непроектного для енергетичних 
котлів вугільного палива.

Комплексний аналіз даних діяльності енергетичної галузі, що офіційно 
представлені на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України та у інформаційно-аналітичних  дослідженнях  стану паливно-енер-
гетичного  комплексу  України   Науково-технічною спілкою енергетиків та 
електротехніків України у  вигляді оглядів українських ЗМІ з  проблем ПЕК 
(ntseu@mev.energy.gov.ua) об`єктивно доводять цей висновок [1].

Наприклад, середня нижча теплота згоряння вугілля (Qr
i), що спалюва-

лося на ТЕС та ТЕЦ в  1975  році, знизилася з  5200—5400  ккал/кг до 4700—
4900  ккал/кг у  2015  році  –  тобто зниження теплотворної здатності вугілля 
становить більше 10%. Окрім того, його спалювання із зниженим значенням 
Qr

i змінює динаміку процесу спалювання у топковій камері, аеродинамічні та 
екологічні характеристики робочого процесу всього котлоагрегату, що нега-
тивно впливає на екологічні показники та надійність його експлуатації. Такий 
стан з якістю вугілля є характерним не тільки для України, а й для інших кра-
їн, енергетична галузь яких базується на застосування переважно вугільного 
палива для енерговиробництва. 

Таким чином, сучасний стан енергетичної галузі потребує розробки но-
вих методів, технологій та засобів, які дозволяють оптимізувати роботу енер-
гетичних котлов у сучасних умовах спалювання непроектного вугілля [2].

Для вирішення даної проблеми автори пропонують скористатися методом 
додавання оптимальної кількості каталізатора горіння (ДКГ-метод). Для експе-
риментів було застосовано каталізатор REDUXCO польського виробництва, 
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який подавався у  тракт подачі первинного повітря. Мета натурних дослідів 
полягала у визначенні можливого впливу каталізатора на загальне значення 
питомої витрати палива та екологічні показники роботи котлоагрегатів [3,4].

Дослідження впливу застосування ДКГ-методу на енергетичні та еколо-
гічні характеристики роботи проводились для наступних типів котлів: на 
ТПП-210А Трипільської ТЕС для проектного палива АШ (антрацитовий штиб); 
на ТП-15 Дарницької ТЕЦ – АШ; на БКЗ-160-100 Краматорської ТЕЦ – АШ; на 
БКЗ-210-140 Чернігівської ТЕЦ – АШ; на ЕП-670-140 (Болгарія) ТЕЦ «Марица 
Исток-2» – буре вугілля; на ТГМ-84 Чернігівської ТЕЦ – природний газ [4].

Для контролю екологічних показників в експериментах використовува-
лися газоаналізатори «ТЕSТО 330 M-IІ» та «ТЕSТО 325» (Німеччина), які дозво-
ляли визначати концентрацію кисню (O2), монооксиду вуглецю (СO) та окси-
дів азоту (NOХ). Температура факелу вимірювалась пірометром «Промінь-MІІ» 
(Україна).

На рис. 1 наведена типова схема розташування точок замірів по паро-
водяному та газоповітряному трактах досліджуваних котлів.

Температури в різних точках топки котла вимірювались переносним ві-
зуальним пірометром «Промінь-MІІ» (Україна). Типова точка заміру темпера-
тури ядра факелу через льотку котла з рідким шлаковидаленням зображена 
на рис. 2.

У момент часу (τ=0  хв) починалась подача каталізатора з  дозуванням 
5 мл на тонну вугілля чи 3-4 мл на 100 м3 природного газу. Його вплив на по-
казники роботи котла проявлявся вже з перших 10-ти хв від моменту подачі. 
Стабілізація режиму з  виходом котла на нову паропродуктивність тривала 
2 год, а по відключенні каталізатору вона поверталась до попереднього зна-
чення, що свідчить про прямий вплив каталізатора на процеси у котлі.

Експериментальні дані зростання парового навантаження становлять: 
на БКЗ-210-140 (спалювався АШ) на 6% , що відповідає 12÷13  т/год у  по-
рівнянні із штатною роботою котла без додавання каталізатору; на БКЗ-
160-100 (АШ) — на 2% (1,5÷2 т/год) і на ТПП-210А (суміш АШ та П) — на 2% 
(14÷16 т/год) [4].

Отримані результати натурних експериментів свідчать про наявність по-
зитивного ефекту дії каталізатора виключно при спалюванні вугілля з малим 
виходом летких речовин, тобто при роботі котла на АШ. 

На котлі Еп-670-140 (буре вугілля) і ТГМ-84Б (природний газ) зростання 
паропродуктивності не зафіксовано.

Додавання каталізатору суттєво (на 100÷150°С) підвищує температуру 
ядра факелу, що дозволило знизити втрати q4 на 3-ох котлах (рис. 3): на БКЗ-
210-140 на 1-2% при максимальних навантаженнях та на 4-5% на мінімаль-
них; на БКЗ-160-100 —на 1-2% на максимальних та на 5-6% на мінімальних; 
на ТПП-210А — на 1-2% на максимальних та на 4-5% на мінімальних наванта-
женнях. На котлі Еп-670-140 зменшення недопалу не зафіксовано. 
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Рис. 1 — Типова схема точок замірів під час досліджень
1 — тиск, температура та витрата живильної води; 2 — тиск, температура та 

витрата гострої пари; 3 — витрата палива; 4 — газовий аналіз (O2, CO, NOX, α, t) 
в режимному січенні; 5 — газовий аналіз (O2, CO, NOX, α, t) в балансовому січенні у ви-

пускному газоході; 6 — тиск, температура первинного повітря; 7 — тиск, темпера-
тура вторинного повітря; 8 — розрідження в верху топки.
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Рис. 2 — Типова точка замірів температури ядра факелу

Точка заміру  
температури факелу

Зниження викидів монооксиду вуглецю СО для котла ТПП-210А (рис. 4) 
пояснюються інтенсифікацією процесу спалювання вугілля. У той же час по-
мітних змін концентрації оксидів азоту NOX у відхідних газах котла не зафік-
совано. Аналогічні залежності отримано й на інших дослідних випробуван-
нях антрацитових котлів.

Внаслідок додавання каталізатора горіння збільшилася температура 
у топці котла, що дозволило виключити підсвічування пиловугільного факе-
ла АШ природним газом на мінімальних і гранично мінімальних навантажен-
нях та стабілізувати режим рідкого шлаковидалення (РШВ).

Отримані в ході проведення експериментів результати дають можливість 
рекомендувати ДКГ-метод на всіх електростанціях з пиловугільним котлами, 
де присутній значний механічний недопал при спалюванні низькосортного 
вугілля з  невеликим виходом летких речовин. Разом з  цим, отримані дані 
свідчать про недостатність позитивних змін експлуатації котла в  екологіч-
ному плані, а саме: застосування каталізатору суттєво знижує концентрацію 
шкідливих викидів СО й не впливає на зниження NOX. 

Це означає, що для котлів ТЕС та ТЕЦ потрібно застосовувати й інші мето-
ди та технології, які здатні знижати концентрацію не тільки NOX, а й інших ток-
сичних та парникових з`єднань у вихлопних газах котельних агрегатів ТЕС 
та ТЕЦ. До них належать установки контактного енергообміну [6], які здатні 
ефективно вирішити питання комплексного підвищення енергетичної ефек-
тивності й екологічної безпеки енерговиробництва з низьким рівнем пито-
мих капіталовкладень й незначним терміном окупності.

Описані вище методи й технології підвищення енерго-екологічної ефек-
тивності покладені в основу нової енерго-екологічної парадигми розвитку 
енергетичної галузі на базі сучасних підходів із врахуванням економічної 
складової та захисту довкілля [7].
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Рис. 3 — Зміна теплових втрат з механічним недопалом q4 на різній паропродуктив-
ності котла Dк : позначення «______» — для іспитів без каталізатору; позначення 

«- — — — » —для іспитів з каталізатором

Рис. 4 — Зміна викидів NOX та СО на різній паропродуктивності Dк котла ТПП-210А: 
позначення «______» — для іспитів без каталізатору; позначення «- — — — » —для 

іспитів з каталізатором

ВИСНОВКИ
У результаті експериментальних випробувань котлів різних марок до-

ведена енерго-екологічна доцільність подачі каталізатора в  котел шляхом 
введення його в оптимальній кількості в тракт первинного повітря, що сут-
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тєво впливає з позитивним ефектом на параметри топкового процесу при 
спалюванні пісного вугілля і вугілля марки АШ у всьому діапазоні робочих 
навантажень.

Застосування ДКГ-методу покращує процес вигоряння вугільного пилу 
на початковій ділянці полідисперсного факела вугільного пилу з малим ви-
ходом летких, спалювання палива відбувається більш інтенсивно із значним 
зменшенням механічного недопалу і  підвищенням температурного рівня 
в топці котла, що сприяє покращенню процесу шлаковидалення.

Важливим економічним ефектом додавання каталізатора горіння є еко-
номія природного газу, необхідність застосування якого повністю зникає 
для підсвічування пиловугільного факела АШ на мінімальних і гранично мі-
німальних навантаженнях з  одночасним позитивним ефектом стабілізації 
режиму рідкого шлаковидалення.

Отримані в ході проведення балансових дослідів результати дають мож-
ливість рекомендувати ДКГ-метод на усіх ТЕС та ТЕЦ з пиловугільним котла-
ми, в яких присутній значний механічний недопал при спалюванні низько-
сортного вугілля з невеликим виходом летких речовин.

Застосування на практиці ДКГ-методу й  інших маловитратних методів 
й технологій, що згадані у цьому матеріалі, здатні у короткий термін без зна-
чних капіталовкладень покращити енерго-екологічну ефективність енерго-
виробництва на об`єктах енергетичної галузі. 
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ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ КИТАЮ

У КНР існує велика кількість енергетичних котлів (близько 85%), що орі-
єнтовані на спалювання вугілля. Саме це паливо є енергетичним джерелом 
для китайського економічного зростання. Однак вугільна теплоенергетика 
є одним із найбільших джерел забруднень атмосферного повітря КНР — на 
її частку в загальному техногенному забрудненні повітря припадає близько 
75% викидів SO2, близько 50% NOX і 20% твердих домішок [1] від загальної 
кількості викидів шкідливих речовин в атмосферу країни. Атмосферне пові-
тря стає насиченим шкідливими викидами, з`являються смоги, що загрожує 
здоров`ю населення та шкодить навколишньому природному середовищу. 
Тому, нагальною у Китаю є потреба у модернізації устаткування об’єктів сис-
тем енергогенерації із підвищення рівня екологічної безпеки їх експлуатації.

Енерговиробництво у Китаю розвивалося повільно через нестачу ка-
піталовкладень. У період з 1978 по 2003 рік уряд проводив реформу, спря-
мовану на залучення інвестицій в будівництво електростанцій. В результаті 
тільки в 1990-х роках Китай збільшив потужності електроенергетики з 17 ГВт 
до 227 ГВт  — в основному за рахунок нових невеликих вугільних енерго-
блоків найпростішої конструкції [2] («підкритичний» паровий цикл). Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу практично не контролювалися, так що 
неминуче разом із зростанням потужності, яка підтримувала зростаючу еко-
номіку, в Китаї спостерігалося інтенсивне збільшення забруднення повітря, 
поява смогу в містах та кислотних дощів у провінціях.

З 2004 року Уряд Китаю посилив вимоги до екологічних показників енер-
говиробцитва, а у 2012 році стандарти щодо шкідливих викидів було суттєво 
посилені [3], що змусило встановлення на енергооб`єктах електростатичних 
осаджувачів «електрофільтрів» (ESP) і установок селективного каталітичного 
відновлення (SCR) на більш ніж 80% об’єктах енергогенерування. Всі ці суво-
рі заходи Уряду змусили у період з 2005 по 2014 роки вивести в країні з екс-
плуатації невеликі об’єкти вугільної генерації сумарною потужністю 95 ГВт. 

В середньому по країні питомий показник споживання умовного палива 
в електроенергетиці Китаю в 2018 році склав 315 г/кВт год, що на 55 г/кВт год 
менше, ніж в 2006 році. Сумарні викиди золи, SO2 і NOХ теплових електро-
станцій в 2018 році, скоротилися наполовину в порівнянні з 2006 роком [4]. 
Також у цей період відзначено експоненціальне зростання сумарної потуж-
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ності енергоблоків, що працюють по супер-надкритичній технології. У 2014 
року на цю технологію припадало 100 з 907 ГВт загальної вугільної потужнос-
ті Китаю. Сьогодні, за даними S&P Global Platts, [1] 19% вугільної потужності 
Китаю функціонує на основі супер-надкритичній технології, у 25%  —вико-
ристовуються надкритичні технології, а у 56% — використовується звичайна 
технологія вугільної генерації.

За умов обмеження коштів у паливно-енергетичному комплексі Китаю 
найближчим часом не вдасться спорудити потужні капіталомісткі об’єкти від-
новлювальних джерел енергії (ВДЕ) довготривалого будівництва (для цього 
потрібно 8-10 років) [4]. Необхідно орієнтуватися на реалізацію інновацій-
них проектів із залученням інвестицій для створення сучасних конкуренто-
спроможних, швидкоокупних, енергоефективних й енергозберігаючих еко-
логічно чистих технологій та установок енерговиробництва, що потребують 
порівняно невеликих капіталовкладень і термінів будівництва (не більше 
2—3 років), впровадження яких повинно у короткотерміновій перспективі 
забезпечити технічне переобладнання діючих і спорудження нових об’єктів 
теплоенергетики. 

У 2014 році Уряд КНР оголосив «План дій по оновленню і реконструкції 
вугільних електростанцій для енергозбереження та скорочення викидів», 
який встановлює технічні та екологічні стандарти для нових та існуючих ву-
гільних електростанцій, котрі вступають в силу в 2020 році. У деяких про-
вінціях країни вони повинні бути застосовані раніше: з 2017 р — в Східному 
Китаю; з 2018 р — у центральному Китаю [5] ( таблиця 1). За новими екологіч-
ними нормами викиди шкідливих речовин в атмосферу вугільних електро-
станцій Китаю є зниженими у порівнянні із нормами Європейського союзу 
та США й повинні знаходиться приблизно на одному рівні з газовою генера-
цією, чого досягти практично дуже складно. 

 Таблиця 1 — Норми питомих викидів  
забруднюючих речовин котлами різних країн 

Вид забруднення, мг/м3 Норми Китай США Європа

Оксиди азоту NOx
Існуючі 100 135 200

Нові 50 95 150

Оксиди сірки SO2

Існуючі 50—200 185 200
Нові 50 136 150

Тверді частинки
Існуючі 20-30 19 20

Нові 10 12 10

Тим не менше, такі кроки Уряду Китаю є актуальними й вкрай необхід-
ними для збереження довкілля та здоров`я населення. Наприклад, під час 
перевірки існуючого рівня концентрацій забруднюючих речовин вугільни-
ми котлами Китаю щодо дотримання вимог стандарту екологічних норм на 
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викиди шкідливих речовин DB 37 [5] відділом охорони навколишнього при-
родного середовища провінції Шаньдун (центральний Китай) зафіксовано 
перевищення рівня концентрацій забруднюючих речовин по твердих час-
тинках у 30–125 разів, по діоксиду сірки SO2 — у 10–35 разів, а по оксидах 
азоту NOx — у 2,5–9 разів. У даний час Департамент захисту навколишнього 
середовища Китаю здійснює суворий нагляд за дотриманням енергетични-
ми підприємствами встановлених екологічних норм.

Щоб стимулювати застосування високоефективних технологій з високим 
рівнем екологічної безпеки уряд КНР встановив з 2016 року спеціальні фік-
совані високі тарифи на виробництво електроенергії, що виробляється на 
установках з низьким рівнем концентрації шкідливих викидів. До 2020 року 
усі вугільні електростанції по всій КНР повинні досягти таких екологічних 
стандартів. 

Таким чином, зростання енергетичних потужностей у тепловій генерації 
Китаю істотно сповільнилося й досить ймовірно, що, починаючи з 2020 року, 
буде відзначатися зниження кількості діючих в країні потужностей вугільних 
електростанцій, оскільки будівництво нових об’єктів буде обмежено, а старі 
не відповідатимуть вкрай жорстким екологічним стандартам. 

Проте, теплоенергетична галузь Китаю є однією з наймолодших у світі, 
енергооб`єкти якої могли б працювати ще протягом десятків років. Частину 
з них можна було б оснастити сучасними технологіями уловлювання та очи-
щення шкідливих викидів або перевести на спалювання природного газу у 
відповідності до розробленої авторами Нової енерго-екологічної парадиг-
ми розвитку енергетичної галузі [6,7,8]. 

За приведених вище обставин пріоритетними напрямами розвитку 
енергетики Китаю вбачаються наступні:

1) розробка і впровадження нових конструкцій високоефективних кот-
лоагрегатів з високим рівнем екологічної безпеки експлуатації, що 
потребує значних капіталовкладень й часу;

2) залучення нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, місцевих 
паливно- енергетичних ресурсів;

3) застосування комплексних технологій та обладнання для утилізації 
теплоти та очищення відхідних димових газів [6-8];

4) переведення вугільних котлів на використання природного газу із 
застосуванням сучасних пальникових пристроїв, що забезпечують 
високу енерго-екологічну ефективність спалювання газоподібного 
палива [9,10].

Реалізація першого пріоритетного напряму є досить проблематичною 
задачею оскільки при спалюванні твердого палива на теплових електро-
станціях в атмосферу можуть потрапляти: летка зола з частками палива, що 
не згоріло; сірчистий і сірчаний ангідриди; оксиди вуглецю і азоту, вторинні 
сполуки та газоподібні сполуки неповного згоряння палива та вугільна зола, 
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яка є побічним продуктом при згорянні вугілля й золовідвали якої займа-
ють величезні площі землі, що вилучаються з раціонального господарського 
використання. Окрім того, розробка та встановлення існуючих систем очи-
щення димових газів після котлоагрегату (ESP, SCR) надзвичайно енерго- та 
капіталоємні, потребують значних фінансових ресурсів на будівництво, екс-
плуатацію та підтримку у роботоспроможному стані, значних термінів на роз-
робку, будівництво та введення в експлуатацію, створення та супроводжен-
ня складних систем моніторингу із електронними датчиками та приладами.

Реалізація другого пріоритетного напряму розвитку енергетики Ки-
таю з використання вітрових і сонячних електростанцій, місцевих енерге-
тичних ресурсів (біомаси) потребує значних термінів та капіталовкладень, 
створення нової інфраструктури, підприємств, устаткування з розробки, 
виготовлення, будівництва, обслуговування та ремонту нового типу енер-
гетичного обладнання, створенню та випуску нових матеріалів, нових при-
ладів та систем контролю, моніторингу та оптимізації робочих параметрів, 
підготовки відповідних спеціалістів нового енергетичного профілю діяль-
ності. Вирішення цих задач є можливим та реальним кроком для економіки 
та населення цієї країни, але потребує певного часу та фінансових джерел. 
Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) відбувається у Китаю достат-
ньо високими темпами. Підписання Паризького протоколу 2016 року з пи-
тань покращення екологічного стану на планеті і зобов’язання КНР за цим 
протоколом передбачають введення у Китаю до 2030 року 800-1000 ГВт по-
тужностей ВДЕ, що у чотири рази перевершує встановлену потужність всієї 
російської електроенергетики. Однак, враховуючи, що населення та відвід-
увачі Китаю становить близько 1,5 мільярда чоловік, навіть 1000 ГВт очіку-
ваних потужностей відновлюваної енергетики буде далеко недостатньо для 
енергозабезпечення країни й не дозволить суттєво знизити екологічне за-
бруднення довкілля. 

Зростання потужностей ВДЕ на основі вітрової та сонячної енергетики 
потребує за існуючими нормами енергозабезпечення споживачів забезпе-
чення резервування аналогічних потужностей теплової енергетики, тобто за 
рахунок будівництва та введення у експлуатацію нових вугільних ТЕС та ТЕЦ. 
Ця обставина виводить питання розвитку енергетики за цим напрямком 
знову на проблеми першого пріоритетного напряму. Забезпечення резерву-
вання потужностей ВДЕ за рахунок розвитку атомної енергетики є ще більш 
складною задачею, ніж будівництво вугільних ТЕС та ТЕЦ.

Впровадження у дію третього пріоритетного напряму є більш пер-
спективним у реалізації оскільки дозволяє досягти у короткий термін зна-
чного підвищення показників енергетичної ефективності й екологічної без-
пеки експлуатації існуючих котлоагрегатів потужних енергетичних об`єктів 
за рахунок застосування технологій та апаратів контактного енергообміну 
[7,8], які можливо реалізувати в короткий термін на діючих котлоагрегатах і 
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не потребують значних капіталовкладень для встановлення та експлуатації 
та просто підключаються до існуючих систем моніторингу робочих енерге-
тичних та екологічних параметрів.

Четвертий пріоритетний напрям розвитку енергетики Китаю потребує 
також значних зусиль та фінансів, але його реалізація дозволяє отримати 
значні переваги. Впровадження сучасних технологій спалювання природно-
го газу у котлах [9,10] дозволить різко скоротити кількісний склад і концен-
трацію шкідливих речовин у відхідних димових газах котлів, суттєво знизи-
ти місцеве забруднення довкілля з одночасним підвищенням енергетичної 
ефективності та культури енерговиробництва, дозволить заощадити значні 
кошти із збереження, підготовки та подачі на спалювання вугільного пали-
ва, видалення шлаку та обслуговування золовідвалів. Вже зараз ТЕС та ТЕЦ 
країни, що працюють на природному газі, мають максимальне завантаження 
на проектні потудності, а вугільні енергоблоки простоюють значну частину 
часу без навантаження, мають невеликий коефіцієнт річного завантаження 
встановленої потужності оскільки суттєво забруднюють довкілля. Це нагляд-
но видно на графіку (рис.1) — зростання потужностей вугільних енергобло-
ків за 5 років (у 2011 — 2016 роках) на 37% супроводжувалося зниженням 
річних годин їх завантаження на 22%, тобто зниженням коефіцієнта викорис-
тання встановленої потужності. 

Таким чином, в Китаї сьогодні існує очевидний надлишок потужностей 
вугільних електростанцій, які не можуть працювати з дотриманням еколо-
гічних норм і будуть поступово закриватися. 
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Рис. 1 — Дисбаланс між встановленою тепловою потужністю та коефіцієнтом її 
використання для вугільних енергоблоків КНР
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Крім того, Національна енергетична адміністрація Китаю скасувала 
103 вугільних енергетичних проекти у 13 провінціях, загальна встановлена 
потужність яких здатна була би постачати в енергосистему 120 000 мегават 
електроенергії. Уряд країни також неухильно закриває старі дієздатні вугіль-
ні електростанції, які не відповідають все більш жорстким екологічним ви-
могам. 

Таким чином, сьогодні зростання потужностей у тепловій генерації Ки-
таю істотно сповільнилося. Досить ймовірно, що, починаючи з 2020 року, 
буде відзначатися зниження діючих в країні потужностей вугільних електро-
станцій, оскільки будівництво нових об’єктів буде обмежено, а старі не від-
повідатимуть вкрай жорстким екологічним стандартам. 

Для реалізації завдань даного четвертого пріоритетного напряму 
з переведенням діючих вугільних котлів на використання природного газу 
не потребується суттєвих змін конструкції котельного агрегату. Реконструк-
ції та модернізації підлягає тільки паливна система котла, деякі елементи 
якої втрачають експлуатаційну необхідність використання та демонтують-
ся, спрощується експлуатація, обслуговування і ремонт котла та моніторинг 
його робочих параметрів, покращуються санітарно-гігієнічні умови роботи 
персоналу та екологічна ситуація не тільки на території станції, а й у провін-
ції в цілому. Площі золоотвалів та вугільних складів звільняються й можуть 
бути використані для інших енергетичних цілей, таких як встановлення со-
нячних електрогенеруючих панелей чи сонячних колекторів тощо. 

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначені особливості сучасного стану енергетич-

ної галузі Китаю у найбільш сприятливих умовах для реалізації у найближчій 
перспективі знаходяться третій та четвертий пріоритетні напрями розвитку 
енергетики. У довготерміновій перспективі може успішно бути реалізований 
третій пріоритетний напрям розвитку енергетики Китаю.
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ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ

Термін «екологія» вперше запропонував німецький біолог Ернст Геккель 
у 1886 році. Він визначив екологію як загальну науку про взаємовідносини 
організмів і  навколишнього середовища. Подальшому розвиткові екології 
як окремої галузі наукового знання сприяли дослідження таких всесвітньо 
відомих учених, як О. Гумбольд, В. Вернадський, Ю. Одум, Н. В. Реймерс та ін. 
Проте й до цього часу обсяг поняття «екологія» остаточно ще не визначений.

Сьогодні відомо про кілька дефініцій поняття. Базовими вважаються такі 
означення поняття «екологія»:

— екологія  — «наука про біологічні системи», «розділ біології, що ви-
вчає взаємовідносини живих істот та їх сукупностей між собою й з на-
вколишнім середовищем» [1, с. 5];

— екологія — «розділ біології (біоекологія), що вивчає відносини орга-
нізмів та їх системних сукупностей (особин, популяцій, біоценозів та 
ін.) і  навколишнього середовища», «сукупність наукових дисциплін, 
яка вивчає взаємовідносини системних біологічних структур (від ма-
кромолекули до біосфери) між собою й з навколишнім середовищем, 
біоценозів та інших екосистем (біогеоценологія), вчення про екосис-
теми, включаючи вчення про біосферу (біосферологія)», «дисципліна, 
що вивчає загальні закони функціонування екосистем різних ієрар-
хічних рівнів» [2, с. 300].

 Такі означення поняття «екологія» спираються на тезис про біологічний 
підхід до екології.

Не всі дослідники поділяють таку точку зору, аргументуючи свої погляди 
на обсяг поняття «екологія» соціальним підходом, тобто людина, по-перше, 
активно перетворює природне середовище (об’єкт екології), а по-друге, грає 
головну роль у процесі гармонізації відносин з навколишнім середовищем.

Екологія є  однією з  наук, яка бурхливо розвивається. Підтвердженням 
такого розвитку є поява великої кількості суміжних дисциплін (агроекологія, 
архітектурна екологія, біоекологія, геоекологія, екологія людини, інженерна 
екологія, соціальна екологія та ін.), які розширюють обсяг базових понять, 
доповнюють їх своїми галузевими поняттями.

Сучасні дослідники вважають, що обсяг поняття «екологія» має бути 
значно ширшим. Екологія, на їх думку, стала міждисциплінарною наукою, 
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комплексною наукою, що об’єднує значну кількість дисциплін і спирається 
не лише на екологічні й соціологічні знання. Вона стала інтегративною через 
асиміляцію й  природничих наук (фізика, хімія, геологія та ін.), і  соціальних 
(економіка, право та ін.), і технічних (машинобудування, будівництво та ін.). 
Представники суміжних наук пропонують свої обсяги понять, але терміни, 
що називають нові поняття, залишаються без змін, що призводить до плута-
нини слів, дефініцій та ін.

Отже, відбувається розширення меж науки «екологія». Якщо раніше цен-
тральним об’єктом дослідження в екології були відносини живих організмів 
чи їх сукупностей зі середовищем, то сьогодні досліджують відносини люди-
ни з  природою. Актуальним стає поняття «охорона навколишнього серед-
овища».

Науковці, залежно від того, який напрямок — класичний чи неокласич-
ний  — представляють, або вважають неефективним, нераціональним роз-
ширення меж поняття «екологія» до включення до нього фактично всіх наук 
про Землю, або наполягають на перегляді базових понять через їх застарі-
лість, косність і наповнюють їх зовсім іншим змістом, що породжує неодноз-
начну відповідність між термінами і поняттями. Один і той самий термін час-
то має кілька значень, оскільки відбиває, по-перше, погляди представників 
різних напрямків, а  по-друге  — різні етапи розвитку й  становлення науки 
«екологія».

Прикладом може бути синонімія, проте лише на перший погляд, таких 
термінів, як охорона природи, прикладна екологія, інженерна екологія й ен-
вайронментологія. За визначенням Н. Ф. Реймерса, охорона природи — це 
«сукупність заходів, спрямованих на збереження, раціональне використан-
ня та поновлення природи Землі …»; «міжгалузева дисципліна, що розро-
бляє загальні принципи й  методи збереження та поновлення природних 
ресурсів» [2, с. 157]. Тобто, охорона природи не є розділом екології й не на-
лежіть до технічних наук. 

Термін «прикладна екологія» часто обирають як синонім до терміну 
«охорона природи». Але це помилковий погляд. Прикладна екологія дослі-
джує механізми руйнування біосфери людиною і способи запобігання цього 
процесу. Тому її слід розглядати як розділ екології.

Під поняттям «інженерна екологія» розуміють дисципліну, що визначає 
способи досягнення екологічно розумного компромісу між людиною і при-
родою [3, с.7]. Подібна дефініція є  й у  Н. Ф. Реймерса: «розділ екології, що 
розглядає вплив промисловості, транспорту й  сільського господарства на 
природу та навпаки, вплив умов природного середовища на функціонуван-
ня підприємств та їх комплексів» [2, с. 304-305]. Він наводить до терміну «ін-
женерна екологія» як синонім термін «промислова екологія».

Отже, інженерна екологія має технічну спрямованість і  не може бути 
апріорі розділом екології.
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Термін «енвайронментологія» також часто вважають синонімом до тер-
міну «охорона природи». Наука «енвайронментологія» вивчає всі аспекти 
стану навколишнього середовища (технічні, гідрогеологічні, гірничодобувні, 
кліматичні та ін.) і  забезпечує відповідною інформацією природоохоронні 
заходи. Проте охорона природи припускає тільки заходи щодо збереження 
та поновлення природних ресурсів, а характеристика певних аспектів стану 
навколишнього середовища є для неї лише вхідною інформацією.

Внаслідок вище зазначеного можна дійти таких висновків:
1. Багато напрямків сучасної екології знаходяться лише на стадії свого 

формування. 
2. Через нечітке розмежування суміжних наук, їх понятійного і терміно-

логічного апарату сьогодні спостерігаємо широке трактування базо-
вих екологічних понять і термінів.

3. Існує нагальна потреба в упорядкуванні, стандартизації та кодифіка-
ції української екологічної термінології [4, с. 57].
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АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКО-МОЛДОВСЬКОЇ 
ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ

В результаті проведеного аналізу систем моніторингу масиву поверхне-
вих вод та управління водними ресурсами України, Румунії та Молдови було 
встановлено наступне:

— Координуючу функцію у  системі моніторингу в  басейні р.  Дунай на 
території України покладено на Департамент екології та природних 
ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Дослідження за 
найбільш розширеним переліком показників проводить ДГМО.

— Програми моніторингу поверхневих водних об’єктів, підземних вод 
та територій, що охороняються в Румунії впроваджуються Національ-
ною адміністрацією «Румунські води» через територіальні підрозді-
ли (Банат, Джиус, Олт, Арджеш-Ведеа, Бузеу-Яломниця, Прут, Добру-
джа-Літораль). Моніторинг якості поверхневих вод в басейні Дунаю 
на території Румунії здійснюється систематично на 78 моніторинго-
вих ділянках: 35 ділянок на річці, 30 ділянок на озерах та 13 ділянок 
на восьми водосховищах. З  загальної кількості ділянок 9 ділянок 
є транс кордонними, з яких 3 ділянки розташовані на річці та 6 — на 
озерах.

— Державна Гідрометеорологічна Служба Молдови є  єдиною устано-
вою на національному рівні, яка здійснює моніторинг якості компо-
нентів навколишнього природного середовища на всій території рес-
публіки Молдова. Спостереження за якістю масивів поверхневих вод, 
а також за багатьма іншими чинниками навколишнього середовища 
здійснюється Управлінням Моніторингу Якістю Навколишнього Се-
редовища (УМЯНС) при Державної Гідрометеорологічної Служби, яка 
має в  своєму розпорядженні велику мережу пунктів спостережень 
по всій території республіки. Мережа спостережень ДГМС Молдо-
ви за якістю поверхневих вод включає в себе в загальній складнос-
ті 56  пунктів спостереження, розташованих на 17 більших і  малих 
річках, 5 великих водоймах, 3 природних озерах і в одному естуарії. 
30 пунктів розташовані в басейні річки Дністер, 24 пункти в басейнах 
річки Прут, Дунай і Чорного Моря. Пункти спостереження розташо-
вуються поблизу великих міських районів. Моніторинг дифузного за-
бруднення поверхневих вод в Республіці Молдова не проводиться.
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— В  Молдові з  2007 року здійснення моніторингу якості поверхневих 
вод орієнтоване на вимоги Рамкової Водної Директиви по біологіч-
ним і хімічним показникам, з наступними змінами щодо оптимізації 
точок відбору проб і їх частоти, а також було розпочато спостережен-
ня за станом вищої водної рослинності. В Україні проходить ряд робіт 
щодо інтеграції системи моніторингу відповідно до ВРД ЄС 2000/60/
ЕС та ряду інших нормативних документів щодо оцінки якості поверх-
невих вод. Лише в Румунії створена інтегрована система моніторингу 
відповідно до ВРД ЄС 2000/60/ЕС та всіх європейських вимог у сфері 
водних ресурсів.

— Україна, Румунія та Молдова мають розроблені нормативні докумен-
ти для проведення оцінки якості поверхневих вод за 5 класами якос-
ті. Найбільший перелік показників включено в Молдавський стандарт 
якості поверхневих вод. До нього входить весь перелік пріоритетних 
забруднюючих речовин згідно з ВРД ЄС 2000/60/ЕС, але він не вклю-
чає ряд речовин, за якими проводять моніторингові дослідження 
Україна та Румунія.

— Проаналізовано перелік показників, за якими проводяться транскор-
донний моніторинг на території Молдови, Румунії та України. Запро-
поновано перелік основних показників, які необхідно використову-
вати в Українсько-Румунсько-Молдовської програмі. Особливої уваги 
потребує уточнення переліку пріоритетних речовин згідно ВРД ЄС 
2000/60/ЕС, за яким необхідно проводити моніторингові досліджен-
ня та їх регламент.

Оцінка сучасного екологічного стану масиву поверхневих вод дельти 
Дунаю на території України показала, що: 

— за середніми рівнями показників, води української ділянки дельти 
Дунаю відповідали ІІ класу, між 2 і 3 категоріями («дуже добрі — до-
брі» за екологічним станом, «чисті-відносно чисті» за ступенем чисто-
ти); 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; 

— найгірша якість води відзначена за трофо-сапробіологічним блоком 
показників;

— значних відмінностей якості води між окремими пунктами за серед-
ньорічною оцінкою не виявлено;

— спостерігалися сезонні коливання середніх по ділянці рівнів індексів 
екологічної оцінки; найгірша якість води відзначена у квітні, липні та 
серпні;
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— у порівнянні з 2015 роком спостерігалось несуттєве покрашення еко-
логічного індексу у всіх пунктах спостереження за середніми рівнями 
показників.

Згідно з даними державної мережі спостережень гідрометслужби Цен-
тральної геофізичної обсерваторії за станом забруднення навколишнього 
природного середовища на території України у 2014-2016 рр. рівні забруд-
нення басейну р. Дунай, як і  довкілля загалом, залишалися достатньо ви-
сокими. Дані гідробіологічного моніторингу прісноводних об’єктів, у  тому 
числі дельти Дунаю, свідчать про відсутність суттєвого поліпшення якості 
води та стану водних екосистем. У той же час відмічається, що водотоки ба-
сейну р. Дунай за результатами гідробіологічних спостережень не належать 
до найбільш забруднених водних об’єктів України. Протягом останнього 
десятиліття якість води у  р. Дунай та його басейні переважно відповідала 
ІІІ класу якості (слабко забруднені та помірно забруднені), а на окремих ді-
лянках річок Прут, Тиса, Латориця, а  також у  гірських притоках  — ІІ класу 
(чисті та досить чисті), у деяких випадках — навіть І класу (відмінні, дуже чис-
ті) — тобто, загалом підтримується на задовільному рівні, а регіональні водо-
охоронні заходи в цілому є достатньо ефективними. Уваги потребує р. Уж на 
ділянці 1 км вище м. Ужгорода, де у травні 2014 р. за показниками розвитку 
макрозообентосу якість води відповідала V класу (брудні води), хоч у біль-
шості випадків коливалася у  межах ІІ  — ІІІ класів. Найбільше забруднення 
протягом 2016 р. — IV клас якості води (забруднені) — згідно з результатами 
аналізу фітопланктону на р. Дунай відмічалося у створах 10 км вище м. Ізмаїл 
(1.06.2016), 6 км нижче м. Кілія (10.08.2016), 13 км нижче м. Кілія (7.06.2016), 
1 км нижче м. Вилково (7.06.2016).

Узагальнюючи матеріали досліджень, проведених науковцями УКРНДІ-
ЕП, ІМБ НАН України та ОдЦ ПівденНІРО протягом 2015-2016 рр. та у попе-
редні роки в  дельті Дунаю у  ході комплексного екологічного моніторингу 
відновлення та експлуатації глибоководного суднового ходу (ГСХ) Дунай — 
Чорне море, можна зазначити, що загалом помітних порушень у стані еко-
системи р. Дунай за гідробіологічними показниками виявлено не було. В ці-
лому, результати комплексного екологічного моніторингу дають можливість 
стверджувати про відсутність прямого впливу відновлення та експлуатації 
ГСХ Дунай — Чорне море на біотичні угруповання. Найбільш суттєві пору-
шення структури біотичних угруповань були зафіксовані у місцях безпосе-
реднього проведення днопоглиблювальних робіт і  загалом мали локаль-
ний характер та нетривалий період. Проведені дослідження показали, що 
фактичні зміни компонентів навколишнього природного середовища, які 
відбуваються під впливом діяльності з  відновлення ГСХ, не перевищують 
прогнозних, а  найчастіше менш істотні  — тобто, супутні природоохоронні 
заходи були в цілому ефективними. Зміни, які відмічались у стані екосисте-
ми дельти Дунаю, обумовлені, головним чином, традиційним комплексом 
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факторів природного та господарського впливу, на які й повинні бути спря-
мовані заходи щодо покращення екологічного стану водойм та якості води. 
За всіма напрямками моніторингу транскордонного впливу діяльності щодо 
відновлення та експлуатації ГСХ Дунай — Чорне море встановлено не було. 

В рамках виконання роботи була проведена робоча зустріч співвиконав-
ців робіт з комплексного екологічного моніторингу при відновленні та екс-
плуатації ГСХ Дунай — Чорне море. На зустрічі були підведені підсумки ви-
конаних робіт з комплексного екологічного моніторингу ГСХ Дунай — Чорне 
море у 2016 році, а також обговорювалася можливість розвитку робіт в рам-
ках співпраці Україна-Румунія-Молдова та пропозиції співвиконавців щодо 
окремих розділів проекту міжнародної Українсько-Румунсько-Молдовської 
програми екологічного моніторингу дельти Дунаю. 

Впродовж 2017 року розроблено Проект міжнародної Українсько-Ру-
мунсько-Молдовської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю. 

У проекті визначено мета і стратегія та етапи розвитку міжнародної Укра-
їнсько-Румунсько-Молдовської програми екологічного моніторингу дельти 
Дунаю, порядок звітності, список українських установ, що мають бути за-
лучені до впровадження спільного моніторингу, обсяг робіт та пропозиції 
щодо регулярних гідрологічних та гідрохімічних спостережень (пункти спо-
стережень, параметри, що вимірюються, частота відбору проб), досліджень 
донних відкладів, гідробіологічних досліджень р. Дунай та морського узбе-
режжя у сезонному аспекті та моніторингу іхтіофауни і природних ресурсів, 
біорізноманіття. Також були переглянуті та доповнені методи кількісних ви-
мірювань і необхідне приладове забезпечення. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЛИБОКОВОДНОГО СУДНОВОГО 
ХОДУ Р. ДУНАЙ-ЧОРНЕ МОРЕ У  2017 РОЦІ

З 2004 році з метою оцінки впливу робіт з відновлення та експлуатації 
глибоководного суднового ходу (ГСХ), було розроблено та впроваджено 
програму комплексного екологічного моніторингу (далі Програма), спрямо-
вану на усунення невизначеностей у оцінках цих впливів на довкілля. Про-
грама приймається щорічно із внесенням необхідних коректив.

До виконання робіт головним виконавцем (УКРНДІЕП Мінприроди Укра-
їни) були залучені наступні організації: Дунайська гідрометеообсерваторія 
(ДГМО), Одеський центр Південного НДІ морського рибного господарства та 
океанографії (ОдЦПівденНІРО), Державне підприємство «ЧорноморНДІпро-
ект», Дунайський біосферний заповідник НАНУ (ДБЗ), Державна установа 
«Інститут морської біології» (ІБМ) НАНУ.

У 2017 році згідно Програми дослідження проводились на українській 
русловій частини р. Дунай, придунайському узмор’ї та території ДБЗ. Про-
грама комплексного екологічного моніторингу довкілля під час експлуатації 
ГСХ Дунай — Чорне море у 2017 р. виконана у повному обсязі. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

Траса ГСХ, р. Дунай (гідрологія, гідрохімія, гідробіологія)
Середній річний рівень води у  2017 році у  вершині дельти Дунаю був 

нижчим за середньобагаторічний. Максимальні рівні води небезпечних по-
значок не досягли.

Об’єм водного стоку Дунаю за 2017 р. склав 168 куб. км, з яких по Кілій-
ському рукаву пройшло 82,6 куб. км (49,2%). Через рукав Бистрий в море по-
ступило 31,9 куб. км води (19,0%). 

Всього за 2017 рік в Чорне море поступило 12,0 млн. тон зважених на-
носів Дунаю, з яких 2,77 млн. тон або 23,1% від загальної кількості пройшло 
по рукаву Бистрому. Частина цих наносів акумулювалась у морському під-
хідному каналі ГСХ Дунай — Чорне море.
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Зміни гідрохімічних показників р. Дунай залежали, в основному, від вод-
ності, температури, мутності, тобто від гідрологічного режиму ріки. 

У звітному періоді в дунайській воді у порівнянні з минулорічними вели-
чинами зменшились значення БСК-5, завислих речовин, концентрацій азоту 
та фосфору, сульфатів, магнію, суми лужних металів. Води дельтової частини 
р. Дунай, як і в минулі роки, наднормативно забруднені завислими речови-
нами, органічними речовинами, нітритами та металами.

Забруднення вод р. Дунай металами має наступні характеристики: 
— валовий вміст заліза, марганцю, цинку, нікелю та міді у  порівнянні 

з даними 2005 року значно нижчий; у порівнянні з даними 2016 року 
також спостерігалось зниження вмісту металів в воді;

— за даними експедиційних досліджень у 2017 році найбільше забруд-
нення металами спостерігалось у квітні;

— загалом вміст заліза, марганцю, цинку, нікелю та міді в воді порівняно 
з 2016 роком знизився, за деякими металами зниження середньоріч-
ного значення сягало до 2 разів

— вміст валового заліза перевищував значення як ГДКр.г. так і ГДКк.пб. 
протягом усього року на усіх пунктах спостереження; залізо має най-
більші перевищення з  досліджуваних металів (що відмічалось для 
всіх років ведення моніторингу);

— вміст марганцю також перевищував ГДКр.г. на усіх пунктах спостере-
ження, мали місце разові випадки перевищень ГДКк.пб. (до 1,2 ГДКк.
пб.);

— вміст цинку в більшості проб був мінімальним і не перевищував ГДК, 
але спостерігались епізодичні перевищення до 8,2 ГДКр.г.; 

— вміст нікелю в переважній більшості проб не перевищував ГДК, але 
мали місце епізодичні перевищення нормативу (до 3,8 ГДКр.г.) у серп-
ні без перевищень ГДКк.пб.;

— вміст міді впродовж року змінювався по окремим пунктам спостере-
жень від 0,0024 мг/дм3 до 0,0291 мг/дм3 в середньому по ділянці річки 
складав 0,0091 мг/дм3; перевищень ГДКк.пб. не спостерігалось, най-
більше значення — 0,029 ГДКк.пб. 

Забруднення донних відкладів металами спостерігалось по всій україн-
ській частині річки. У 2017 році загалом рівень забруднення відкладів мета-
лами знизився порівняно з попереднім, значення знаходяться на рівні 2010-
2014 років. 

Наднормативне забруднення річкової води за гідрохімічними показни-
ками та забруднення донних відкладів металами спостерігається вже з тран-
скордонної ділянки (пункт спостережень р. Дунай 71 миля). 

У ході аналізу альгологічних проб, відібраних під час експедиційних ви-
їздів у квітні, серпні та листопаді 2017 р. у досліджених створах р. Дунай, було 
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виявлено 211 видових і внутрішньовидових таксонів з 8 відділів прісновод-
ного фітопланктону.

Згідно з  Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод, якість 
води в створі рук. Бистрий, 1 км у листопаді відповідала ІІ класу якості по-
верхневих вод, 2 категорії (значення індексу сапробності 1,0-1,5): «дуже до-
брі» за станом якості вод, «чисті» за ступенем чистоти/забрудненості, а  в 
усіх інших створах і сезонах якість води відповідала β’-мезосапробній зоні, 
ІІ класу якості поверхневих вод, 3 категорії (значення індексу сапробності 
1,6-2,0): «добрі» за станом якості вод, «досить чисті» за ступенем чистоти/за-
брудненості. 

За весь період досліджень, проведених у 2017 р. на українській ділянці 
р Дунай виявлено та визначено 30 видів зоопланктонних організмів. Загалом 
зоопланктон був дуже бідний за чисельністю і біомасою. Найвищі показники 
відмічались у весняний та літній періоди. Чисельність — у весняний період 
(за рахунок коловерток), біомаса — у серпні 2017 р. (за рахунок веслоногих 
рачків). Сапробіологічна ситуація за показниками зоопланктону в  останні 
роки змінювалась незначно і відповідала бета-мезосапробній зоні, тобто ка-
тегорії «достатньо чисті» води, «добрий стан» вод.

Відзначені концентрації хлорофілу «а» фітопланктону були доволі низь-
кими порівняно з  попередніми роками і  відповідали І  класу якості за кла-
сифікацією Міжнародної комісії захисту Дунаю. За рівнем трофності, у біль-
шості випадків, води можна було віднести до оліготрофних (рідше  — до 
оліго-мезотрофних). 

Результати розрахунків індексів екологічної оцінки якості води україн-
ської частини дельти Дунаю показали:

— значних відмінностей якості води між окремими пунктами за серед-
ньорічною оцінкою не виявлено.

— спостерігалися сезонні коливання середніх по ділянці рівнів індексів 
екологічної оцінки; найгірша якість води відзначена у квітні, липні та 
серпні.

— за середніми рівнями показників, води української ділянки дельти Ду-
наю відповідали ІІ класу, між 2 і 3 категоріями («дуже добрі — добрі» 
за екологічним станом, «чисті-відносно чисті» за ступенем чистоти.

— у порівнянні з попередніми роками, загальна екологічна оцінка стану 
української частини р. Дунай практично не змінилась.

Узагальнюючи матеріали досліджень 2017 року можна зазначити, що за-
галом помітних порушень в стані екосистеми р. Дунай за біологічними по-
казниками не виявлено.

Іхтіологічний моніторинг 
В промислових і науково-дослідних уловах зустрічалися види 4 сімейств: 

осетрові, оселедцеві, коропові, окуневі. Найважливішим промисловим 
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об’єктом в р. Дунай є дунайський прохідний оселедець У 2017 р. вилов осе-
ледця склав 328,4 т, що на 13,3 т менш, ніж в 2016 р., однак помітно вище, ніж 
в 2012-15 рр. 

У 2017 р. частота приловів осетрових риб в розрахунку на одне прито-
нення істотно зросла. Це, очевидно, свідчить про відносно більш успішний 
нерест білуги і севрюги в Дунаї в цьому році. Вперше за ряд останніх років 
у червні було зареєстровано 2 випадки потрапляння в сітки молоді росій-
ського осетра від природного нересту.

Основний вплив днопоглиблення і складування ґрунтів при відновленні 
ГСХ здійснюється на кормову базу риб, у  меншій мірі на їх ранню молодь. 
Проте дослідження, що проводяться в  рамках екологічного моніторингу 
експлуатації ГСХ, свідчать про те, що ця дія в основному обмежена локальни-
ми ділянками в період проведення робіт. Днопоглиблювальні роботи викли-
кають короткострокове підвищення концентрацій зважених речовин у воді.

Днопоглиблювальні роботи по підтримці ГСХ мали обмежений ділянка-
ми робіт вплив на іхтіофауну та не мали транскордонного характеру. 

Моніторинг на території ДБЗ
Протягом 2017 року не спостерігалося істотного впливу експлуатації ГСХ 

Дунай — Чорне море на рослинні та тваринні угруповання Дунайського біо-
сферного заповідника. Не відмічено також впливу наслідків, безпосередньо, 
самого судноплавства (забруднення, хвилебійних явищ та ін.). Розвиток фло-
ри та фауни заповідника обумовлювався, головним чином, гідрометеороло-
гічними особливостями року.

Моніторинг екологічних процесів у дельті Дунаю  
та у прибережній частині Чорного моря  
за допомогою сучасних інформаційних технологій
У 2017 році для аналізу динаміки берегової смуги, концентрації та роз-

поділу зважених речовин у дельті Дунаю були залучені знімки з космічних 
апаратів Landsat 7 та Landsat 8, створена база даних космічних знімків, про-
ведена їхня обробка та дешифрування. 

У квітні — серпні 2017 року конфігурація кіс, що оточують затоку Таранів, 
практично не змінюється. У жовтні спостерігається нарощування площі кіс. 
Така ж тенденція зберігається у грудні, на північ від гирла Прорва спостеріга-
ється здовження західного крила коси та її стовщення.

У квітні — червні 2017 року спостерігається коливання площі внутріш-
ньо берегового простору проміж островом та берегом району острову Пта-
шиний, у серпні південна частина острова змикається з берегом. У листопаді 
південна частина острову відокремлюється, нарощується північна частина 
у бік узбережжя.
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Динамічною є  структура островів Нова земля. У  квітні  — червні 2017 
року структура розмита, площа островів мінімальна. У подальшому спосте-
рігається нарощування площі островів, їхнє з’єднання, а в акваторії між гир-
лами Старостамбульське і Мусура фіксується активний розвиток гідрофітно-
го ценозу. У листопаді конфігурація островів розширюється та видовжується 
на південь.

У загальному вигляді процеси, що активно нарощували у  2014 році 
вздовж берегові структури — острова, коси — уповільнилися у 2015-2016 
році. У 2017 році просторово-часові зміни берегової лінії Дунайського гирла 
зазнають сезонного коливання зі зберіганням загальної форми структурних 
елементів.

Аналіз розподілу зважених речовин західної частини акваторії Чор-
ного моря в районі дельти р. Дунай показав наступну динаміку:

— в  області основного потоку кожного з  гирл Дунаю спостерігаються 
зони максимального ступеню каламуті. Структура поля каламуті має 
вихровий вигляд з освітленням у бік моря; 

— загальний напрям виносу зважених речовин південний, але в окремі 
терміни — уздовж берегова течія та (або) вітри зносять їх у східному 
напряму;

— взимку 22 лютого факел виносу середньої концентрації спрямований 
на південь;

— у весняний період, 27 квітня акваторія заток та уздовж берегів мала 
загальну підвищену концентрацію зважених речовин, виноси з рука-
вів дельти мали східно-північну орієнтацію, підвищена концентрація 
зважених речовин спостерігалась на значної відстані;

— влітку зона виносу має ореол південно-східного, північного напряму 
та мінливу концентрацію, підвищена концентрація зважених речо-
вин у зоні вздовж берега;

— у осінній період спостерігається зона виносу південно-східного роз-
повсюдження та середньої концентрації, уздовж всієї берегової лінії 
спостерігається зона повішеної концентрації зважених речовин. 

У зоні морського відвалу ґрунту аномалій фототону не спостерігалось.
В цілому, за результатами моніторингових спостережень у 2017 році не 

виявлено суттєвих впливів експлуатації ГСХ «Дунай — Чорне море» та робіт 
з підтримки паспортних характеристик морського підхідного каналу, впливу 
морського відвалу ґрунтів, розробки та складування донних відкладів на до-
вкілля української частини дельти р Дунай, а також транскордонного впливу 
на суміжні території.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

У Законі України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики до 2020 року», спрямованому на гармонізацію українського еколо-
гічного законодавства з ЄС, передбачена «імплементація підходу екосистем-
них послуг до 2020 року, оцінка екосистем і екосистемних послуг» [1]. Тема-
тика екосистемних послуг є відносно новою і у певній мірі дискусійною для 
України, але у світі активно досліджується і має багато прикладів успішного 
практичного застосування впродовж останніх десяти років. Концепція вза-
ємозалежності стійкості екосистем і  добробуту людини знайшла визнання 
у  національних екологічних політиках та законодавстві багатьох країн, по-
требує подальшого розроблення як теоретичних положень, так і  практич-
них рекомендацій. 

На протязі 2017-2018 рр. лабораторією досліджень екологічної стійкості 
об’єктів довкілля на замовлення Міністерства екології та природних ресур-
сів України виконується НДР «Наукове обґрунтування переліку водних еко-
систем, які забезпечують основні екосистемні послуги, та порядок здійснен-
ня оцінки вартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій 
щодо відновлення і збереження цих екосистем». 

Метою роботи є  наукове обґрунтування переліку водних екосистем 
України, які забезпечують основні екосистемні послуги, аналіз вітчизняного 
та закордонного досвіду щодо екосистемних послуг та стану екосистем, які 
їх забезпечують, зокрема водних, а також визначення порядку оцінки вар-
тісної цінності біорізноманіття водних екосистем, які забезпечують осно-
вні екосистемні послуги,та розроблення рекомендацій щодо відновлення 
і збереження водних екосистем. 

Актуальність роботи пов’язана також з незадовільним станом більшості 
екосистем внаслідок надмірного антропогенного навантаження та необхід-
ністю їх відновлення і припинення деградації шляхом обмеження неконтр-
ольованого вторгнення людини у  природу й  розроблення компенсуючих 
заходів. Порушення екосистем і, як наслідок, погіршення якості екосистем-
них послуг у теперішній час вважається однією з найбільших загроз для іс-
нування та сталого розвитку суспільства. Водночас, порушення середовища 
існування, його забруднення, втрата і  фрагментація місць мешкання видів 
та інші зміни, обумовлені людською діяльністю, вважається однією з  най-
більших загроз для біорізноманіття. Відновлення природного стану екосис-
тем є одним з глобальних пріоритетів, які мають забезпечувати впевненість 
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у тому, що екологічні послуги різних екосистем, зокрема, водних, не будуть 
втрачені. 

Незважаючи на більш ніж півсторічні дослідження взаємозв’язків 
в екосистемах і зусилля світової спільноти щодо мінімізації впливу на них, 
руйнування живого покриву Землі уникнути не вдалося. Як зауважує Р. де 
Грут, щорічно внаслідок деградації тільки лісових екосистем світ втрачає 
екосистемних послуг на суму від 2 до 5 трлн. дол. США, що відповідає обся-
гам коштів, які було втрачено за час Світової фінансово-економічної кризи 
2008-2009 рр. [2]

Екосистемні послуги поділяються на 4 основні категорії: забезпечуючі, 
регулюючі, культурні, підтримуючі. В останні роки в усьому світі відзнача-
ється, що вода стає однією з  головних цінностей на Землі, а  найближчим 
часом  — найбільш дефіцитним ресурсом ХХІ століття. При цьому вод-
ні екосистеми є  постачальниками всіх категорій екосистемних послуг. За 
оцінками спеціалістів, 40 % усіх світових ресурсів стійкого стоку Землі вже 
торкнулася людська діяльність, а щорічне збільшення незворотного водо-
використання складає близько 5 %. Внаслідок цього виріс дефіцит води та 
погіршилась її якість. Аналогічна ситуація з водними ресурсами склалася 
і  в Україні, де зменшення водності в  першу чергу позначається на малих 
річках. 

 Встановлено, що за останні 50 років якість близько 60 % світових еко-
системних послуг, включаючи 70 % регулюючих і культурних, деградувала 
внаслідок діяльності людини. У теперішній час відбувається подальша де-
градація в  результаті збільшення населення Землі, економічної експансії, 
впровадження нових технологій у землекористуванні та кліматичних змін. 
Найбільш потужним чинником трансформації екосистем є  розширення 
сільського господарства: на сьогодні близько 35 % земної поверхні вико-
ристовується аграрним сектором. [3]

Концепція екосистемних послуг визнана Світовим співтовариством од-
ним з головних інструментів відновлення екосистем, стимулювання їх збе-
реження та регулювання використання, а  платежі за екосистемні послуги 
(payment for ecosystem service)  — економічним інструментом обмеження 
неконтрольованого та безвідповідального втручання людини у природу та 
забезпечення компенсації спричинених порушень. 

Особливої актуальності дана тематика набула на початку ХХІ ст. у зв’язку 
з проведенням масштабних досліджень Міжнародної робочої групи за учас-
тю понад 1000 спеціалістів з різних країн у рамках Програми ООН, головними 
задачами якої були оцінка наслідків змін екосистем для благополуччя люди-
ни і створення наукової основи дій, необхідних для поліпшення, збереження 
і раціонального використання екосистем та їх ресурсів. Результатом дослі-
джень стало оприлюднення у 2005 р. комплексного Звіту «Оцінка екосистем 
на порозі тисячоліття» (Millenium Ecosystem Assessment [4]), в якому прове-
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дено аналіз стану більшості екосистем, визначено причини їх деградації та 
перспективи збереження, викладено сутнісно-змістовну основу Концепції 
екосистемних послуг і запропоновано напрями її імплементації у діяльність 
економічних суб’єктів на різних ієрархічних рівнях господарювання для кра-
їн з різним рівнем економічного розвитку, складено перелік, що містить 24 
основні екосистемні послуги. Згідно з МЕА, екосистемні послуги — це прямі 
чи опосередковані вигоди, які люди отримують від екосистем, та які створю-
ються взаємодією в середині екосистем. 

У наступні роки продовжувалося розроблення напрямку екосистем-
них послуг, зокрема, у  проекті Європейського співтовариства TEEB (The 
Economics of Ecosystem and Biodiversity (2010) — «Економіка екосистем і біо-
різноманіття» [5]), Нагойському протоколі Десятої наради Конференції Сто-
рін Конвенції про біорізноманіття (2010), де приділено значну увагу збере-
женню природних екосистем світу, та інших документах і дослідженнях. Для 
обліку екосистем та оцінки їх послуг використовується Загальна міжнародна 
класифікація екосистемних послуг — Common Internetional Classification of 
Ecosystem Services — CICES (2012) [6], яка нараховує 59 екосистемних послуг, 
причому цей список є відкритим і може бути продовжений після визначення 
потенційної придатності певних послуг для оцінки та обліку. 

Виконана нами робота містить матеріали за наступними напрямками: 
— аналіз вітчизняного і закордонного досвіду щодо відновлення й збе-

реження водних екосистем та їх основних екосистемних послуг;
— огляд загальних принципів оцінки екосистемних послуг;
— аналіз законодавчої й нормативної бази України та країн світу з пи-

тань відновлення екосистем, у тому числі водних, і збереження їх по-
слуг;

— огляд інформації щодо екологічних ризиків екосистемних послуг;
— наукове обґрунтування переліку водних екосистем України, які нада-

ють основні екосистемні послуги: забезпечення водою задовільної 
якості, рибогосподарські, рекреаційні з оцінкою їх сучасного стану;

— визначення ролі заповідних територій у  збереженні та покращенні 
основних екосистемних послуг водойм України;

— огляд основних екосистемних послуг гідроекосистем, на яких про-
водились моніторингові дослідження УКРНДІЕП (на прикладі укра-
їнської частини дельти Дунаю та озер Лиманської групи у басейні р. 
Сіверський Донець). 

Нами складено 2 науково обґрунтовані переліки водних екосистем Укра-
їни за річковими басейнами стосовно забезпечення основних екосистемних 
послуг: 

— «Перелік водних екосистем України з  оцінкою щодо забезпечення 
води належної якості — основної екосистемної послуги гідроекосис-
тем»  — відповідно до результатів оцінки сучасного стану основних 
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водних екосистем України за гідрохімічними й гідробіологічними по-
казниками на основі моніторингової інформації Міністерства екології 
та природних ресурсів України і державної мережі спостережень гід-
рометслужби;

— «Перелік основних водних екосистем у складі заповідних територій 
України, які забезпечують збереження генетичних ресурсів біоріз-
номаніття та інші послуги» — за наявними відомчими даними, який 
містить докладну інформацію стосовно водних екосистем України 
у  складі територій ПЗФ різних рівнів за басейнами річок та адміні-
стративними областями, а  також відносно особливо цінних водних 
об’єктів у складі екомережі.

Проведений аналіз показав, що екологічний стан більшості поверхне-
вих водних об’єктів України дозволяє забезпечити більшість екосистемних 
послуг, але не гарантує їх якісного рівня, а  у деяких випадках ці послуги 
пов’язані з ризиками або взагалі неможливі. 

В цілому аналіз результатів виконаних досліджень свідчить про на ступне:
— дослідження та покращення стану екосистем і послуг, які вони забез-

печують, є актуальним напрямком сучасної науки та екологічної по-
літики провідних країн світу;

— Україна має потужний природний потенціал для забезпечення усіма 
основними послугами водних екосистем, який потребує відновлен-
ня, захисту від руйнації, збереження і подальшого розвитку;

— більшість водних екосистем України потребує невідкладних заходів, 
спрямованих на покращення екологічного стану та запобігання його 
порушенню з метою підвищення якості екосистемних послуг, сприян-
ня сталому розвитку в цілому, наближення екологічної політики дер-
жави до країн Євросоюзу.

Продовження досліджень проводиться у наступних напрямках: 
— аналітичний огляд інформації щодо оцінки вартісної цінності біоріз-

номаніття водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні 
послуги; 

— визначення порядку оцінки вартісної цінності біорізноманіття вод-
них екосистем, що забезпечують основні екосистемні послуги;

— розроблення Методики оцінки вартості екосистемних послуг та ре-
комендацій щодо впровадження системи плати за екосистемні по-
слуги в Україні відповідно до методичних рекомендацій ЄЕК ООН;

— розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження водних 
екосистем України, що забезпечують основні екосистемні послуги.

Отримані результати можуть бути корисними для галузевих відомств 
і місцевих органів виконавчої влади, проектних та наукових організацій дер-
жавного й  регіонального рівнів при розробці природоохоронних заходів, 
у тому числі на законодавчому та організаційному рівні; оцінці екологічних 
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збитків при розрахунках платежів за використання екосистемних послуг. Ви-
користання результатів виконаних досліджень буде сприяти прийняттю на-
уково-обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності 
водоохоронних заходів і  раціонального використання бюджетних коштів, 
відновленню та збереженню водних екосистем України і підвищенню якос-
ті їх послуг, зменшенню загрози біорізноманіттю, гармонізації національної 
екологічної політики України із законодавством країн Євросоюзу, зокрема, 
стосовно питань оцінки екосистем і екосистемних послуг, імплементації під-
ходу екосистемних послуг, передбачених українським законодавством до 
2020 року.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ ПРОЯВІВ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сучасні урбанізаційні процеси внаслідок їх широкого розповсюдження 
змінюють природне середовище в глобальному масштабі. Особливість ур-
богенної трансформації довкілля полягає в широкому охопленні деструк-
тивними процесами не тільки території міських поселень. Такі негативні 
процеси, як збіднення біологічного різноманіття, фрагментація і зменшення 
продуктивності природних ландшафтів, виснаження ґрунтів, відбуваються 
далеко за межами урбанізованих агломерацій. Теплова трансформація ур-
богенної поверхні та відповідні зміни ґрунтового покрову поряд із вирубкою 
приміських лісів ініціюють пожежі в природних системах (лісові, торф`яні).
Значною загрозою є кліматичні зміни, пов`язані із «диханням» міста, та зна-
чними обсягами емісій парникових газів.

Характер урбанізації в Україні відрізняється від багатьох інших країн 
світу. Вона відбувається поряд із різким зменшенням населення, міського в 
тому числі. Дослідження динаміки надзвичайних ситуацій (НС) техногенного 
та природного типу достатньо не вивчені та актуальні для розроблення ін-
струментів управління ризиками на урбанізованих територіях.

Метою роботи було визначення взаємозалежності між демографічни-
ми змінами, що відображують характер урбанізаційних процесів в Україні, та 
динамікою показників природної та техногенної небезпеки, зокрема, пожеж.

В якості основних джерел даних для дослідження була використана ін-
формація Державної служби України з надзвичайних ситуацій [1]. Викорис-
товуючи її, нами були розраховані питомі показники кількості НС природ-
ного та техногенного характеру із врахування чисельності населення [2]. Їх 
нормалізовані за рівнянням (1) значення наведені в табл. 1. 

 r
X X

X Xij
ij j

j j

=
−{ }

−{ }
min( )

max( min( )   (1)

де Xij — значення j показника по рокам і, max (Xj) та min (Xj) – це максимальне 
та мінімальне значення показника з усіх років.

Аналіз залежності проявів надзвичайних ситуацій від щільності населен-
ня за нормалізованими значеннями (рис. 1) показав високий ступінь коре-
ляції демографічного чинника та кількості НС. Це означає, що на зменшення 
числа проявів небезпечних подій за роками переважно впливає фактор ско-
рочення населення за умови більш повільних темпів урбанізації.
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Рис.1 — Функціональна залежність проявів надзвичайних ситуацій від щільності  
населення за нормалізованими значеннями: Zt (1); лінія тренду Zt (2); Znt (3);  

лінія тренду Znt (4)

Оскільки масштаби урбанізації призводять до збільшення вразливості 
населення до різних небезпек природного чи техногенного походження, до-
цільно провести ризик-аналіз наслідків катастрофічних подій для населен-
ня. Питомі показники загальної кількості загиблих і постраждалих у НС від-

Таблиця 1 — Нормалізовані показники кількості надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного походження*

Рік Urb D Zt Znt Рік Urb D Zt Znt

1997 0,18 1 0,70 0,968 2008 0,60 0,47 0,31 0,227
1998 0,15 0,94 0,71 1 2009 0,67 0,45 0,22 0,168
1999 0,11 0,88 0,59 0,767 2010 0,72 0,43 0,20 0,152
2000 0 0,82 0,99 0,574 2011 0,76 0,41 0,14 0,114
2001 0 0,76 1 0,577 2012 0,81 0,40 0,13 0,090
2002 0,22 0,70 0,69 0,415 2013 0,86 0,38 0 0
2003 0,14 0,66 0,29 0,233 2014 0,93 0,07 0,01 0,014
2004 0,24 0,61 0,24 0,175 2015 0,96 0,05 0,03 0,026
2005 0,35 0,57 0,39 0,289 2016 0,99 0,03 0,03 0,034
2006 0,45 0,53 0,39 0,294 2017 1 0 0,06 0,0542
2007 0,53 0,50 0,40 0,304

*Примітка: показник урбанізації – Urb, показник щільності загального населен-
ня — D, показник загальної кількості НС — Zt, показник кількості НС природного 
та техногенного характеру  — Znt
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носно до чисельності населення протягом 20 річного періоду нормалізовані 
за рівнянням (1) та представлені в табл. 2 і на рис. 2.

Таблиця 2 — Показники нормалізованих значень ризиків для населення  
від надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження **

Рік Rt Ri Рік Rt Ri Рік Rt Ri

1997 0,561 0,501 2004 0,561 0,523 2011 0,109 0,405
1998 1 0,684 2005 0,330 0,617 2012 0,047 0,278
1999 0,629 0,309 2006 0,157 0,650 2013 0,030 0,165
2000 0,439 0,722 2007 0,321 1 2014 0 0,287
2001 0,541 0,819 2008 0,173 0,944 2015 0,090 0,174
2002 0,352 0,735 2009 0,286 0,402 2016 0,381 0,026
2003 0,455 0,431 2010 0,033 0,417 2017 0,041 0

**Примітка: Rt – нормалізований показник ризику потерпіти від НС,  
Ri – нормалізований показник індивідуального ризику загибелі від НС

Значення мінімального ризику ( в Україні — Ri<10-8) не досягаються в 
жодному випадку НС, але знаходяться в межах гранично-допустимого ризи-
ку (Ri< 10-5). Високі значення ризиків Ri і Rt не спостерігаються в області низь-
ких значень щільності населення останніми роками, і були більш узгоджені 
між собою на початку періоду оцінювання. Важливо відмітити, що тренди 
обох ризиків мають протилежній характер, а тенденції змін для часових 
періодів дуже малих та дуже великих значень щільності населення (табл.1) 
зворотно пропорційні. Такий тип співвідношення між ризиками свідчить про 
неоднозначний вплив демографічних та урбанізаційних процесів на вразли-
вість населення до НС. 

Складний характер спільного впливу чинників урбанізації та щільності 
населення на частоту проявів надзвичайних ситуацій проявляється в дина-
міці пожеж техногенного походження, які за даними [1] представляють най-
вищий рівень загроз.

Cтатистичні дані [3], які не враховують демографічні зміни протягом 
останніх 20 років, свідчать про зростання загальної кількості пожеж за озна-
чений період, а число міських пожеж коливається біля середнього рівня 
(37–39 тисяч пожеж за рік). Тож, відсоток міських пожеж зменшується. Анало-
гічна закономірність притаманна відсотку загиблих у міських пожежах. Нами 
проведений функціонально-графічний аналіз (рис.3) поведінки нормалізо-
ваних показників питомої кількості пожеж і відповідних ризиків для міського 
та загального населення від темпів урбанізації. Характер залежності пока-
зує, що урбанізація на перших етапах підсилює та ініціює ризики загибелі на 
фоні зменшення випадків пожеж, як в містах, так й в сільській місцевості. Але 
на рівні урбанізації вище 70 %, значення цих показників різко змінюються в 
протилежних напрямах. 



100 XIV Міжнародна науково-практична конференція

Рис. 2 — Функціональна залежність нормалізованих ризиків постраждати від над-
звичайних ситуацій (Rt), і індивідуальних ризиків загибелі (Ri) від щільності населення: 

Rt (1); лінія тренду Rt (2); Ri (3); лінія тренду Rі (4).

Рис. 3 — Функціональні залежності показників загальної кількості пожеж Zfs (1), по-
жеж в міських системах Zfus (2), індивідуальних ризиків всього населення Rft (3) та міст 
Rfu (4) від темпів урбанізації: лінія тренду Zfs (5), лінія тренду Zfus (6), лінія тренду Rft (7)

Лінії трендів ризиків та кількості пожеж мають Х-подібний вид. Це озна-
чає, що кількість випадків пожеж буде різко збільшуватися, навіть по відно-
шенню до значення показників на початку періоду розглядання. Для місько-
го середовища це збільшення більш вагоме. Ризики загибелі від пожеж для 
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будь-якого населення практично співпадають та демонструють чітку тенден-
цію до абсолютного зменшення. 

Таким чином, на рівні до 68 % [2] міського населення, демографічний 
фактор впливає на зростання ризиків загибелі при зменшенні кількості по-
жеж техногенного походження. Подальша урбанізація призводить до різко-
го збільшення числа НС. При цьому демографічний і урбогенний фактори 
діють в одному напрямку зменшення ризиків загибелі від пожеж. 

Крім скорочення щільності населення, міського в тому числі, на рівень 
безпеки людини впливають фактори зростання організаційно-технічного 
потенціалу та кращого фінансування служб ДСНС, якості швидкої допомо-
ги, впровадження інших заходів щодо запобігання та пом’якшення наслідків 
пожеж. Така тенденція характерна для основних типів НС. Сукупність урба-
нізаційних процесів не тільки збільшують потенціал НС природного і тех-
ногенного походження, але й, одночасно, можуть скорочувати вразливість 
населення і, особливо, міських жителів. Міста мають значні людські, технічні, 
та матеріальні ресурси і можуть забезпечувати кращий захист від змін на-
вколишнього середовища та стихійних лих. Навпаки, як показують статис-
тичні дані [1], матеріальні збитки від усіх типів негативних подій тільки збіль-
шуються. При цьому практично не враховуються вторинні ефекти від НС, 
які, наприклад, пов’язані із пошкодженнями транспортної та комунікаційної 
інфраструктури, втратами виробництв, відмовами систем життєзабезпечен-
ня громадян, спалахами інфекційних захворювань та іншими. Такі «вторинні» 
невраховані втрати можуть значно перебільшувати прямі та загальні матері-
альні збитки від НС.

Таким чином, сукупність об`єктивних та суб`єктивних факторів визна-
чає ризики НС, за якими вразливість міст до стихійних лих і техногенних 
катастроф може суттєво відрізнятися між собою та від загальнонаціональ-
ного рівня. Демографічні та урбанізаційні особливості, які є визначальними  
при формуванні стану екологічної безпеки, мають бути враховані при роз-
робленні ризик-орієнтованих стратегій пом’якшення наслідків техногенних 
аварій та стихійних лих як на національному, так й на рівнях місцевого само-
врядування.
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УРБАНИЗАЦИЯ И  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОПРЯЖЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И  ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПРИРОДЫ И  ЧЕЛОВЕКА

Современная Украина развивается как урбанизированная страна с мо-
мента своего образования. Городское население, составляющее на момент 
начала 2018 г. 69,29 %, проживает в  461 городах, которые занимают всего 
3 % общей территории. Постоянный уровень урбанизации сопровождается 
стремительным сокращением не только общего, но и городского населения 
страны. В период с 1989 по 2018 годы численность городских жителей со-
кратилась в 1,19 раз (с 34,869 до 29,371 млн. чел.), что примерно соответству-
ет уменьшению общей численности населения страны в 1,22 раза (с 51,838 
до 42,386 млн. чел.) [1]. 

Однако процесс урбанизации нельзя ограничивать исключительно де-
мографическими параметрами. Он охватывает различные, но взаимосвязан-
ные аспекты экономической, социальной, производственной деятельности 
человека (рис. 1), хотя строгую количественную оценку имеет только демо-
графическая урбанизация (доля городских жителей в Украине с 1990 года 
выросла всего в 1,03 раза — с 67,27 до 69,29 %).

Рис. 1 — Блок-схема составляющих урабанизационного процесса
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Влияние на безопасность городской среды промышленной урбаниза-
ции, которая определяется концентрацией объектов производства, транс-
порта, энергетики, обусловлена уровнем технологической урбанизации. 
Структурно-технологическая перестройка промышленно-транспортных 
секторов экономики в  сторону точного машиностроения, производства 
сложных товаров, услуг, выпуска интеллектуальной продукции (патентов, 
лицензий, программных продуктов) становится возможным за счет сосре-
доточения в городах интеллектуальных, информационных, научных ресур-
сов, их финансового обеспечения. 

Таким образом, социально-культурная урбанизация сопутствует и  ча-
стично обуславливает научно-технологическое развитие, преимуществен-
но городов.

Удовлетворение всего спектра потребностей горожан основывается, 
в  первую очередь, на обеспечении продуктами питания, что стимулирует 
урбанизацию сельскохозяйственного производства. Экономическое разви-
тие городов невозможно без устойчивого землеустройства, отказа от экс-
тенсивных форм развития земледелия, современного экологически чисто-
го производства всех видов сельскохозяйственной продукции. 

Сложные системы жизнеобеспечения городского населения одновре-
менно требуют их безопасного функционирования и  создания современ-
ного эколого-экономического инструментария управления городским хо-
зяйством.

В схему отдельно не включена т.н. пространственная урбанизация, оце-
ниваемая долей урбанизированной территории по отношению к  терри-
тории региона, страны, континента, и  т.д. Пространственная урбанизация 
сегодня связана с  одной из безусловных экологических границ антропо-
генной деятельности, определяемой характером использования земли, 
а именно сохранением природных или даже квазиприродных систем в це-
лях поддержания глобальной устойчивости. Количественным показателем 
пространственной урбанизации является соотношение проницаемой («ды-
шащей», включенной в природный круговорот) и непроницаемой террито-
рий [2]. И экологическая, и урбанизация сельскохозяйственного производ-
ства, оцениваются именно этим показателем.

Особенность экологической урбанизации заключается в том, что при-
родная среда, как совокупность биотических (включая человека) и абиоти-
ческих компонентов, является основным реципиентом все типов воздей-
ствий, обусловленных различными аспектами урбанизации. Как правило, 
такие воздействия оцениваются как негативные, включающие в  себя за-
грязнения компонентов среды, сокращение биологического и  ландшафт-
ного разнообразия, глобальные изменения климата, угрозы техногенных 
аварий и  сопутствующая им инициации природных катастроф, и  многие 
другие. 
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Из-за ограниченности природных ресурсов именно экологическая ур-
банизация лимитирует весь урбанизационный процесс. При этом такой 
лимитирующий фактор приобретает более широкое значение и  не может 
оцениваться только количеством исчерпаемых ресурсов. Глобальная дегра-
дация природной среды накладывает ограничения на качество воздушных, 
водных, почвенных, биотических ресурсов, пригодных к использованию. За-
грязнение компонентов природной среды, деградация почвы, неспособной 
прокормить городское население, так же ограничивают социально-эконо-
мическое развитие страны, как и  недостаток природных ископаемых или 
источников энергии. В этом проявляется своеобразный дуализм экологиче-
ской урбанизации, ставящей естественные преграды социально-экономи-
ческому и научно-техническому развитию общества. 

Поэтому, именно города пошли по пути устойчивого развития, обусло-
вившего положительные стороны урбанизации. А  именно: модернизацию 
техники, экологически сбалансированное ресурсопотребление, альтерна-
тивную энергетику, структурные преобразования экономики и  растущий 
уровень жизни городского населения. Пример соотношения положитель-
ных и отрицательных сторон промышленной урбанизации с учетом научно-
технического и информационного прогресса приведен на рис. 2.

Рис. 2 — Положительные и отрицательные тенденции  
промышленной урбанизации
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Таким образом, различные урбанизационные тенденции вносят неоди-
наковый вклад в формирование общего уровня экологической безопасно-
сти территории. 

Авторы просуммировали совокупное воздействие различных аспектов 
урбанизационного процесса на состояние экологической безопасности 
территории (табл. 1). Тенденции социально-культурной урбанизации не 
представлены в  таблице из-за возможной субъективности и  неоднознач-
ности критериев оценивания. Поскольку количественные показатели эко-
логической и  сельскохозяйственной урбанизации совпадают (пропорция 
проницаемой и застроенной, непроницаемой территорий), эта тенденция 
также не оценивалась. 

Все составляющие урбанизационного процесса сопряжены, имеют как 
отрицательные, так и  положительные стороны, оказывающие комплекс-
ное воздействие на состояние безопасности не только урбогенной сре-
ды. Влияние урбанизации распространяется далеко за пределы городов 
и обуславливает уровень глобальной безопасности территории. Поэтому 
сегодня созрела острая необходимость учета и введения в практику инте-
грального индекса урбанизации [3].

Введение такого индекса в систему экологических индикаторных оце-
нок улучшит и осовременит методологическую базу определения уровней 
экологической безопасности регионов любой страны, в  т.ч. и  Украины, 
устранит существующие разночтения и  неточности. Индекс урбанизации 
позволит учесть разницу между регионами не только по соотношению го-
родской и сельской территорий, но и по характеру размещения промыш-
ленных предприятий, потенциально опасных объектов (ПОО), в т.ч. объек-
тов критической инфраструктуры.

Для сравнения регионов страны по уровням экологических опасно-
стей с  учетом «урбогенности» региона, в  показатели следует включить 
общее количество городов в  области, их распределение по численности 
и плотности населения, пропорции между городским и сельским населе-
нием, территориальное распределение между большими и малыми горо-
дами, между городами и селами. Кроме того, индекс урбогенности позво-
лит учитывать трансграничные межрегиональные и межгосударственные 
воздействия на природные и техногенные опасности.

Поскольку показатель урбогенности учитывает характер размещения 
крупных городов на территории региона, то в  этом случае целесообраз-
ным может быть использование данных геоинформационных систем. Со-
временные ГИС-технологии дают возможность получать информацию об 
экологической ситуации и  прогнозировать динамику экологического со-
стояния территории.
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Таблица 1 — Характер воздействий урбанизационных процессов на со-
ставляющие экологической безопасности

Те
нд

ен
ци

и у
рб

ан
из

ац
ии

Глобальная 
безопасность 

Безопасность 
среды

Безопасность 
человека 
(риски)

Техногенная 
безопасность

Природная безопас-
ность (ЧС)****

кл
им

ат
ра

зн
оо

бр
аз

ие
*

ра
вн

ов
ес

ие
 эк

ос
ис

те
м

во
зд

ух

во
да

по
чв

а

от
 де

гр
ад

ац
ии

 ср
ед

ы

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ые

вы
св

об
ож

де
ни

е э
не

рг
ии

ав
ар

ии

ри
ск

 дл
я п

ер
со

на
ла

**
*

по
жа

р
на

во
дн

ен
ия

ге
ол

ог
ич

ес
ки

е*
**

**

пр
ео

бл
ад

аю
щ

ий
 эф

фе
кт

 
из

 Σ 
14

Промышленная:
эмиссии загрязнений - 0 - - - - - 0 - 0 0 0 0 - – 8

отходы 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - – 9

парниковые газы - + Ø 0 Ø 0 - 0 0 0 0 Ø Ø 0 Ø 4
0 5

ПОО** 0 0 - - - - - - - - - 0 0 Ø - 9
Суммарный эффект воздействия промышленной урбанизации на безопасность – 26
Технологическая:
модернизация - - - + + + - + - + + 0 0 - – 6

пост-индустриализация + + + + + + + + - - +⁄- Ø 0 - + 9
информатизация + 0 + + + + + - - + + 0 0 0 + 8
Суммарный эффект воздействия технологической урбанизации на безопасность + 11
Экономическая
кластеризация + 0 + + + 0 - - - - + - - - – 7

устойчивое развитие + + + + + + + - 0 - - - 0 0 + 7
глобализация - - - - - - - + - - + + - - – 11
экологический менеджмент 
и аудит 0 0 0 + + + + - - - + 0 0 0 0 6

+ 5
Суммарный эффект воздействия экономической урбанизации на безопасность – 6
Экологическая
изменение пропорций 
«дышащей» поверхности

0 - - 0 - - - 0 0 0 0 + - - – 8

Суммарный эффект воздействия экологической урбанизации на безопасность – 8
Демографическая
городские агломерации - - - - - - + 0 + + + + + + + 7

концентрация населения 
в городах - - - - - - - + - - + + - - – 11

Суммарный эффект воздействия демографической глобализации на безопасность – 4

Примечание: * разнообразие биологическое и ландшафтное; **ПОО — потенциаль-
но опасный объект; ***риск для персонала соответствует риску травм; ****чрезвы-
чайные ситуации природного характера; *****карст, оползень, подтопление, и т.д.; 
(-) — усиление негативного воздействия, (+) — уменьшение негативного эффекта, 
вплоть до прекращения воздействия; (0) — отсутствие прямого воздействия;(Ø) — 
сложное опосредованное воздействие, эффект от которого зависит от конкретных 
условий природной или технической системы, компонента среды, социально-эко-
номических факторов.
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Весь набор групп показателей, составляющих интегральный индекс ур-
банизации, должен соответствовать конкретным составляющим (рис. 1) все-
го урбанизационного процесса. 

Например, к показателям промышленной урбанизации, кроме традици-
онно используемых данных о загрязнении, либо вкладе городов в их общий 
уровень, можно отнести следующие:

•	 число работающих в промышленности (по отношению к общему чис-
лу трудоустроенных),

•	 число работающих в промышленности (по отношению к числу рабо-
тающих в сельскохозяйственном секторе),

•	 плотность потенциально опасных объектов (ПОО) на урбанизиро-
ванных территориях,

•	 удельное число ПОО по отношению к городскому и общему населе-
нию, 

•	 число автомобилей на 1000 жителей города,
•	 плотность сети городских автодорог,
•	 наличие транзитных автомагистралей,
•	 количество условных единиц энергии на 1 жителя города (по отно-

шению к общей численности населения).
Определение групп показателей, отражающих все аспекты урбаниза-

ционных процессов и меру их воздействия на формирование уровня эко-
логической безопасности, является сложной, но необходимой задачей, ре-
шение которой может существенно усовершенствовать всю существующую 
систему экологических оценок. Применение индекса урбанизации в прак-
тике управления экологической безопасностью страны и регионов позво-
лит шире использовать компенсационные механизмы за счет учета положи-
тельных аспектов урбанизации. 
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ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА СМЕРЧІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
НА ОСНОВІ НОВИХ ДАНИХ

Починаючи із середини ХХ століття відбулися кількісні і  якісні зміни 
у  сфері моніторингу і  дослідження фізичного стану атмосфери (приземні 
метеорологічні спостереження, радіо- і ракетні зондування атмосфери, су-
путникові і  радіолокаційні дослідження), було накопичено великий об’єм 
даних метеорологічних вимірювань. Це дало можливість виявити загальну 
тенденцію кліматичних змін, деталізувати їх прояви на регіональному рівні 
і на початку ХХІ століття перейти до створення проекцій змін клімату. Було 
встановлено, що кількість природних стихійних явищ із кожним десятиріч-
чям збільшується. Так, згідно даних Центру дослідження епідеміології сти-
хійних явищ (Бельгія) динаміка лише випадків стихійних явищ гідрометео-
рологічного походження у світі була наступною [1]: 428 (1974-1978 рр.), 681 
(1979-1983 рр.), 817 (1984-1988 рр.), 970 (1989-1993 рр.), 997 (1994-1998 рр.) 
і 1707 (1999-2003 рр.). Збільшилась також кількість постраждалих та еконо-
мічні втрати: з 1990 по 1999 рр. втрати від стихійних катастроф зросли майже 
вдвічі, при цьому у  середньому за рік кількість постраждалих досягла 188 
млн. чоловік [2]. За десятирічний період 1992-2001 рр. близько 90 % всіх сти-
хійних катастроф були гідрометеорологічного походження [3].

З одного боку збільшення числа випадків небезпечних та стихійних ат-
мосферних явищ загалом може бути пов’язане із зростанням можливостей 
їх фіксації. З іншої сторони дослідження виконані за даними державної гід-
рометеорологічної мережі показують, що починаючи з кінця ХХ ст. в Україні 
у теплий період спостерігається тенденція до збільшення середньої темпе-
ратури та вологовмісту тропосфери, що зумовлює зростання конвективно 
доступної потенціальної енергії атмосфери, швидкості висхідних потоків, 
підвищення рівня конвекції і призводить до збільшення нестійкості атмос-
фери. Внаслідок таких змін в  Україні зросли повторюваність купчасто-до-
щових хмар, кількість та інтенсивність сильних злив, граду, гроз, шквалів та 
смерчів [4, 5]. Крім гідрометеорологічних смерчів, особливим класом еколо-
гічно небезпечних стихійних явищ є вогняні смерчі, що часто утворюються 
під час великих і малих пожеж [6, 7].
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Смерчі є  небезпечним і  важко передбачуваним атмосферним явищем, 
яке може призводити до катастрофічних екологічних наслідків, а також со-
ціальних та економічних втрат. Не зважаючи на те, що кількість та руйнівна 
сила у європейських смерчів є меншою, аніж у смерчів США, щорічно вони 
призводять у Європі до економічних та людських втрат. Так, у 1950-2015 рр. 
смерчі стали причиною 316-и смертельних випадків, 4462-х поранень та су-
марних збитків приблизно у 1 млрд. євро [8].

На території України смерчі також здатні спричиняти екологічно небез-
печні явища. Наприклад, 23 червня 1997 р. унаслідок смерчу біля с. Раків Ліс 
(Волинська обл.) загинуло 4 людей і 17 було травмовано, зруйновано близь-
ко 200 будинків, знищено та пошкоджено понад 600 млн. м2 посівів. Для лік-
відації наслідків цього смерчу залучалося понад 1700 людей та 100 одиниць 
спеціальної техніки.

Але, не зважаючи на значний прогрес у  виявленні та прогнозуванні 
смерчів, фізика, умови утворення і розвитку смерчів все ще залишаються не 
до кінця вивченими для всіх регіонів Землі. На сьогодні немає єдиного «по-
вного» офіційного каталогу смерчів для території України, в результаті чого 
оцінки ймовірності виникнення смерчів і  руйнівний вплив смерчів, який 
призводить до суттєвих екологічних та економічних наслідків, є занижені.

У даній роботі на основі наявних у відкритому доступі даних, створено 
зведений каталог смерчів різних типів та потужностей, який містить 6298 
випадків спостереження смерчів на територіях України, Білорусі, Молдови, 
Польщі, Румунії, Угорщини та інших найближчих до України територій Євро-
пи за період до 2017 р.

Результати аналізу географічного розподілу фактів реєстрації смерчів 
у довготно-широтному діапазоні 21°-65° сх. д. та 44°-71° пн. ш. (рис. 1) пока-
зали, що розподіл смерчів в умовах континентального та помірно континен-
тального кліматів є приблизно однорідний і корелює із густиною населення.

Побудовані карти розподілу ймовірності реєстрації смерчів різної по-
тужності на досліджуваних територіях (рис. 2) показують, що ймовірність 
реєстрації потужних руйнівних смерчів класом EF1 і  вище також має при-
близно однорідний географічний розподіл для територій, що розташова-
ні у  континентальній та помірно континентальній кліматичних областях, а, 
отже, і для всієї території України, і у середньому складає 4,3 потужних смер-
чів для території площею 1°х1°за століття. Середня частота реєстрації пові-
домлень про смерчі усіх типів становить 20,6 смерчів для території площею 
1°х1° за століття.

Аналіз космічних знімків також дає можливість виявити наслідки руйнів-
них потужних смерчів у важкодоступних і ненаселених регіонах, а також ви-
значити кількісні параметри смерчів: приблизну дату події, площу вивалених 
дерев, форму та траєкторію проходження смерчу і навіть оцінити конкретну 
кількість пошкоджених чи повалених дерев [9].
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Рис. 1 — Географічний розподіл частоти реєстрації смерчів у рівнопроміжній проек-
ції, побудований на основі каталогів European Severe Weather Database [10]; Руковод-

ство по безопасности РБ-022-01 [11]; Tornado Map [12]; Интернет-журнал meteoweb.
ru; Каталог смерчей на территории Российской Федерации и стран бывшего СССР 
в 2012 году; Каталог смерчей на территории России, Казахстана, Украины и Бело-
руссии в 2013 году; Shikhov, Chernokulsky, 2018 [9]. Кількість подій, зареєстрованих 

у зведеному каталогу, що припадають на площу 1°×1°.

Рис. 2 — Розподіл частоти реєстрації смерчів різних типів (кількість подій на 100 
років, приведена до середніх показників 2007-2017 рр.) на території України. Рівно-

проміжна проекція, розмір комірки 1°×1°.
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На основі аналізу результатів виявлення смерчів шляхом аналізу даних 
дистанційного зондування Землі, зроблено висновок, що на малонаселених 
територіях України 90-95% руйнівних смерчів інтенсивністю EF1 і вище зали-
шаються неповідомленими і тому неврахованими у каталогах. Таким чином, 
реальна кількість смерчів повинна перевищувати приблизно у 20 разів кіль-
кість повідомлених випадків, зареєстрованих у каталогах.
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ОЦІНКА УРАЗЛИВОСТІ ЕКОСИСТЕМ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 
ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У світовій природоохоронній практиці широко відомі підходи засновані 
на оцінці екологічного ризику з метою встановлення рівня безпечності те-
риторій, прогнозування негативних змін, планування природоохоронних 
заходів тощо. 

Як правило рівень екологічного ризику характеризує дві величини  — 
ймовірність виникнення негативної події та міра можливих наслідків. За ав-
торами [1] міра очікуваних наслідків у результаті реалізації негативної події 
залежить не тільки від можливих втрат, а й від ступеня уразливості об’єкта 
для події.

Загальновідомо, що навіть при ідентичних рівнях антропогенного впли-
ву на різні екосистеми, екологічні наслідки впливу можуть виявитися абсо-
лютно різними. Це зумовлює необхідність оцінки міри уразливості екосис-
тем до антропогенного впливу. 

У роботі [2] при оцінці екологічного ризику запропоновано розглядати 
такі чинники уразливості екосистем: 

1) Висока мінливість хімічного складу;
2) Специфіка гідрологічного режиму;
3) Особливості водозбірної території;
4) Евтрофування, самозабруднення та біонакопичення;
5) Виснаження резервів протидії забрудненню;
6) Порушення біологічної повноцінності та збалансованості екосистеми.
За запропонованим алгоритмом у роботі [2] було проведено оцінку ураз-

ливості екосистем р. Сіверський Донець Зміївського району Харківської об-
ласті. Результати представлені на рис. 1. В рамках кожного блоку уразливості 
було обчислено середній бал, після чого визначено загальний бал уразли-
вості. Бальні оцінки перераховувалися в частки ймовірності згідно табл. 1. 

Таблиця 1 — Якісна характеристика уразливості екосистем

Оцінка Мало відчутна Низька Помірна Висока Дуже висока
Бал 1 2 3 4 5
Частки ймовірності 0 — 0,20 0,21 — 0,40 0,41 — 0,60 0,61 — 0,80 0,81 — 1,00

Оцінка уразливості екосистем була проведена на основі даних офіційної 
звітності, національних доповідей, атласів Харківської області тощо. 
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Також були використані результати експедиційних обстежень, що прово-
дилися у 2016-2017 рр. у басейні р. Сіверській донець у таких пунктах: вище 
с. Задонецьке, у районі с. Нижній Бишкин та у районі смт. Червоний Донець 
Зміївського району. У ході цих обстежень аналізувалися мікробіологічні, гід-
рохімічні та біологічні показники екологічного стану р. Сіверський Дінець.

Проведена оцінка свідчить, що за всіма проаналізованими блоками по-
казників середній бал уразливості для дослідженої ділянки р.  Сіверський 
Донець складає 0,32, що свідчить про низьку уразливість досліджуваних 
екосистем, та відповідає невисокому рівню ризику негативних змін унаслі-
док антропогенного навантаження. 

За структурними показниками біологічних угрупувань стан досліджених 
ділянок відповідав ІІ класу 2 категорії згідно з «Методикою екологічної оцін-
ки...» [3]. У той час, оцінка за гідрохімічню складовою була на рівні ІІІ класу 
4 категорії. Таким чином, розбіжність гідрохімічної та гідробіологічної оцінок 
була на помірному рівні й за блоком біологічної повноцінності виявилася 
найгіршим показником. 

Рис. 1 — Оцінка уразливості р. Сіверський Донець у Зміївському районі

Крім того, за цим блоком треба відзначити істотний вплив показника 
відсотку інвазійних видів. Серед найбільш відомих інвазійних видів у Свер-
ському Дінці можна відзначити такі, як іглиця пухлощока, дрейссена, елодея 
канадська, пістія тілорізоподібна.

У блоці особливостей водозабірної території найбільший внесок нале-
жав показнику впливу міської забудови за рахунок відсутності зливової ка-
налізації.

Серед показників специфіки гідрологічного режиму, найбільшим був 
внесок частки зарегульованого стоку у загальній довжині річкової мережі 
(4 бали).
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За блоком евтрофікації, самозабруднення та біонакопичення головний 
внесок належав показникам акумуляції важких металів у рослинах. 

Мінливість хімічного складу, за наявною інформацією, була невисокою і 
відповідала низькому рівню уразливості. 

За блоком резервів протидії забрудненню оцінка уразливості дослідже-
них вод виявилася найгіршою. Головний внесок належав показникам псих-
рофільного індексу та відношення БСК5 до перманганатної окиснюваності. 

Таким чином, згідно проведеній оцінці, рівень уразливості досліджува-
них екосистем р.  Сіверський Донець у межах Зміївського району був від-
носно невисоким, що вказує на відносну їх стійкість до антропогенного на-
вантаження та наявність екологічних резервів протидії забрудненню на цій 
ділянці. 
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ТРАНСКОРДОННИЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
ТЕС УКРАЇНИ ПРИ СПАЛЮВАННІ ВУГІЛЛЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ 

Згідно з  вимогами «Протоколу про стратегічну екологічну оцінку» [1], 
важливим напрямком дослідження є оцінка впливу на навколишнє середо-
вище викидів теплових електростанцій (ТЕС) України потужністю більше 300 
МВт, що використовують кам’яне вугілля, оцінювання екологічного ризику 
та розробка заходів запобігання несприятливих наслідків ТЕС, в тому числі 
і в транскордонному контексті. 

Спалювання кам’яного вугілля на найпотужніших ТЕС України призво-
дить до забруднення атмосферного повітря газоподібними речовинами та 
твердими частками, як на території України, так і на території суміжних країн.

Таким чином, на забруднення атмосферного повітря в транскордонному 
контексті необхідно враховувати не тільки вплив викидів ТЕС України газо-
подібних речовин, а також і викиди летючої золи з урахуванням різнофрак-
ційного складу.

На території України розташовано 14 найбільших ТЕС, потужністю понад 
300 МВт, серед яких Вуглегірська, Старобешевська, Курахівська, Слов’янська, 
Зуївська (Донецька обл.), Придніпровська, Криворізька (Дніпропетровська 
обл.), Луганська (Луганська обл.), Добротворська (Львівська обл.), Бурштин-
ська (Івано-Франківська обл.), Запорізька (Запорізька обл.), Ладижинська (Ві-
нницька обл.), Трипільська (Київська обл.) і Зміївська (Харківська обл.) і які 
працюють на антрацитовому штибі, пісному рядовому і газовому вугіллі [2].

Загальна встановлена потужність найбільших 14 ТЕС України стано-
вить 27,6 млн. кВт [3]. Сучасний стан електростанцій України, що працюють 
з мінімальним навантаженням через дефіцит палива [4], слід розглядати як 
критичний. Устаткування, введене в експлуатацію в 60-70 рр. відпрацювало 
свій ресурс, фізично і морально застаріло [5]. ТЕС України, що працюють на 
кам’яному вугіллі, викидають в навколишнє середовище діоксид сірки, спо-
луки азоту (діоксид та оксид азоту), оксид вуглецю та тверді частки до скла-
ду яких входять: сполуки ванадію, ртуть, свинець, хром, нікель, арсен, мідь, 
цинк, а також радіонукліди і бенз(а)пірен. Всі ці компоненти викидів входять 
до переліку найбільш поширених і  небезпечних забруднюючих речовин, 
і підлягають регулюванню [6] — [7].

В Україні не проводиться нормування різнофракційного складу і оціню-
вання концентрацій зважених часток (PM10, PM2,5, PM1 і менше), що веде до 



116 XIV Міжнародна науково-практична конференція

того, що неможливо об’єктивно оцінювати ступінь впливу PM різного діаме-
тру на якість навколишнього середовища і здоров’я населення.

При проведенні оцінки впливу на здоров’я людини необхідно врахову-
вати рекомендації міжнародного агентства з вивчення раку (МАВР) [8], яке 
класифікувало PM, як канцерогени групи 1 (IARC, 2013) та захворюваність на 
рак легені, обумовлених забрудненням повітря PM2,5.

Забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища та по-
кращення екологічної якості, з причини транскордонного характеру забруд-
нення в  результаті промислової діяльності визначено ст.1 п.44 Директиви 
2010/75/ЄС [9]. 

Відповідно до п. 2 Дод. I «Конвенції щодо оцінки впливу на навколишнє 
середовище в трансграничному контексті» [10] проводиться оцінка впливу 
на навколишнє середовище запланованого виду діяльності, включаючи ТЕС 
потужністю 300 МВт або більше, які можуть призводити до значного шкідли-
вого транскордонного впливу.

Забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища 
і здоров’я населення закріплено п.2 Директиви 2008/50/ЄС [11] і п. 4 Дирек-
тиви 2004/107/ЄС [12] шляхом впровадження найбільш ефективних заходів 
щодо визначення і зменшення викидів забруднюючих речовин. Згідно з Ди-
рективою 2008/50/ЄС [11] необхідно «уникати викидів шкідливих забруд-
нюючих речовин повітря, а також запобігати або знижувати їх шляхом вста-
новлення відповідних цілей за якістю атмосферного повітря з урахуванням 
існуючих стандартів, рекомендацій і програм ВООЗ» [13].

Частки летючої золи різних розмірів з різною швидкістю осідають в ат-
мосфері при перенесенні їх від джерела викидів. Розроблена авторами ме-
тодика [14] дозволяє розраховувати розповсюдження різних за розміром 
фракцій часток летючої золи на великих відстанях від джерела викидів та 
знаходити концентрації в атмосферному повітрі. Це дозволяє нам оцінювати 
масоперенос летючої золи через кордон України в сусідні країни, і, у свою 
чергу, оцінювати масоперенос із сусідніх країн на Україну.

На рис. 1 наведено розрахункові залежності концентрації від відстані 
для 7 фракцій летючої золи з розмірами часток Зміївської ТЕС: 0 — 2,5; 0-10; 
10-20; 20-40; 40-60; 60-100; 100-150 мкм. Розрахункові відстані обрані більше 
1 км, тобто за межею санітарно-захисної зони. Аналізуючи наведені на рис. 
1 дані, можна зробити висновок, що концентрація часток фракції з середнім 
діаметром 125 мкм вже на відстані 1 км в кілька разів менше концентрації 
інших фракцій. Частки більших розмірів швидко осідають на землю. Частки 
цієї фракції пролітають не більш 20 км від місця викиду. Трохи далі летять 
частинки з середнім діаметром 75 мкм — до ~ 50 км. Ще далі летять частки 
з меншими розмірами — їх концентрації на відстані 100 км значно більші.

Розроблена математична модель дозволяєте досліджувати масоперенос 
усіх викидів ТЕС: газів SO2, NOx, СO, летючої золи та інших складових викидів. 
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Розрахунки масопереносу проведені для кожного з 16 секторів напрям-
ку вітру кожної ТЕС, для яких існує метеорологічні дані. В табл. 1 приведено 
результати максимальних величин транскордонного масопереносу газів SO2, 
NOx ,СO та летючої золи фракцій 0-2,5, 0-10 та 0-150 мкм через кордон Укра-
їни для досліджених ТЕС із всіх розрахункових секторів. Ці дані дозволять 
нам розрахувати максимальні індивідуальні ризики від викидів ТЕС України 
для населення суміжних країн на кордоні. Використані дані по викидам за 
2011 рік — в цьому року присутні максимальні статистичні дані в літературі.

За нашими розрахунками максимальний масоперенос в одному сектору 
через кордон України для фракції летучої золи 0-2,5 мкм спостерігається від 
Курахівської ТЕС в східному сектору, див. табл. 1, і складає — 4,55E+02 т/рік, 
для фракцій летучої золи 0-10 мкм та 0-150 мкм спостерігається від Старо-
бешевської ТЕС в  схід−північно-східному сектору  — 1,64E+03 і  2,22E+03 т/
рік, а максимальний масоперенос викидів CO, NOx, SO2 спостерігається від 
Бурштинської ТЕС в північ-західному сектору і складає відповідно 1,36E+02, 
1,44E+03 та 2,04E+04 т/рік. Ця залежність обумовлена двома різними функці-
ями: значенням рози вітрів в даному секторі і залежністю розповсюдження 
фракції летучої золи від її діаметру. 

Проведено аналіз результатів сумарного транскордонного масоперено-
су від всіх досліджуваних ТЕС України, який свідчить, що масоперенос через 

Рис. 1 —Залежність концентрації летючої золи від відстані  
для різних діаметрів часток
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кордон України на території суміжних країн, складає приблизно 50% газів 
CO, NOx і SO2 та близько 18,2% летючої золи. Величина похибки за рахунок 
округлення не перевищує 2 %.

В табл. 2 приведено сумарні величини транскордонного масопереносу 
різнофракційного складу летючої золи та газів ТЕС України на суміжні країни.

Максимальна величина транскордонного масопереносу газоподібних 
сполук та різнофракційного складу летючої золи ТЕС України за нашими 
прогнозними оцінками визначено для території Росії. Мінімальна величина 
транскордонного масопереносу газоподібних сполук та різнофракційного 
складу летючої золи ТЕС України визначена для території Словаччини.

За результатами даних табл. 3 визначено максимальні величини еколо-
гічного ризику, обумовленого летючою золою від Старобешевської ТЕС на 
кордоні України, яка складає для фракції 0-2,5 мкм — 7,68E-08; фракції 0-10 
мкм — 8,43E-07; фракції 0-150 мкм — 3,45E-06.

За результатами даних табл. 3 визначено максимальні величини екологіч-
ного ризику, обумовленого газоподібними викидами від Зуївської ТЕС на кор-
доні України і складають для SO2, — 2,02E-06; NOx — 3,45E-07; CO — 3,08E-10.

Таблиця 1 — Максимальний секторний  
транскордонний масоперенос газів SO2, NOx, СO та летючої золи  

через кордон України від ТЕС України, т/рік

ТЕС Напрямок CO NOx SO2

Летюча зола

0-2,5 0-10 0-150
Бурштинська Півн.-Зах. 1,36E+02 1,44E+03 2,04E+04 2,79E+02 9,89E+02 1,17E+03

Вуглегірська Сх. 4,16E+01 6,68E+02 8,55E+03 5,35E+01 1,93E+02 2,45E+02

Добротвірська Півн.-Сх. 2,27E+01 2,83E+02 3,45E+03 6,90E+01 2,19E+02 2,43E+02

Запорізька Сх.-Півд.-Сх. 3,68E+01 8,37E+02 5,28E+03 5,95E+01 2,09E+02 2,33E+02

Зміївська Півн.— Сх. 4,14E+01 4,06E+02 4,29E+03 2,27E+02 8,17E+02 1,01E+03

Зуївська Півд.-Півд.Сх. 7,03E+01 1,05E+03 7,67E+03 6,60E+01 2,39E+02 3,09E+02

Криворізька Зх. 7,77E+01 1,38E+03 1,30E+04 1,49E+02 4,59E+02 4,95E+02

Курахівська Сх. 6,51E+01 7,49E+02 8,21E+03 4,55E+02 1,61E+03 1,86E+03

Ладижинська Півд. 4,47E+01 5,38E+02 5,72E+03 6,10E+01 2,19E+02 2,61E+02

Луганська Півн.-Сх. 5,66E+01 1,29E+03 6,42E+03 3,69E+02 1,36E+03 1,95E+03

Придніпровська Півн.-Сх. 4,02E+01 1,11E+03 3,63E+03 8,90E+01 2,53E+02 2,71E+02

Слов’янська Сх.-Півн.Сх. 3,96E+01 5,90E+02 4,00E+03 1,12E+02 4,00E+02 4,69E+02

Старобешевська Сх.-Півд.-Сх. 5,92E+01 8,92E+02 4,07E+03 4,48E+02 1,64E+03 2,22E+03

Трипільська Півн. 4,22E+01 1,02E+03 3,93E+03 1,44E+02 4,96E+02 5,66E+02
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В табл. 4 приведено результати екологічного ризику за 70-літній період, 
обумовленого викидами забруднюючих речовин ТЕС на кордоні суміжних 
країн з Україною, та оцінені відповідно до [15]-[16]. 

Таблиця 2 —Сумарний транскордонний масоперенос  
забруднюючих речовин ТЕС України на суміжні країни

Суміжні 
країни

Транскордонний масоперенос  
забруднюючих речовин ТЕС України, т/рік

летюча зола
CO NOx SO20-2,5 мкм 0-10 мкм 0-150 мкм

Росія 9,62E+03 3,38E+04 4,28E+04 2,63E+03 4,71E+04 3,22E+05

Білорусь 1,11E+03 3,10E+03 3,82E+03 5,39E+02 9,43E+03 6,88E+04

Польща 1,08E+03 3,19E+03 4,67E+03 4,49E+02 4,90E+03 6,69E+04

Румунія 5,85E+02 1,84E+03 2,29E+03 2,70E+02 2,92E+03 4,02E+04

Молдова 9,48E+02 2,87E+03 3,29E+03 5,29E+02 9,65E+03 7,15E+04

Угорщина 9,22E+01 2,85E+02 3,47E+02 5,02E+01 5,56E+02 7,24E+03

Словаччина 5,43E+01 1,59E+02 2,13E+02 2,37E+01 2,57E+02 3,56E+03

Таблиця 3 —Екологічні ризики на кордоні,  
які обумовлені викидами летючої золи та газів ТEС

ТЕС
Летюча зола

CO NOx SO2 Σ
0-2,5 0-10 0-150

Добротвірська 1,75E-08 1,93E-07 8,15E-07 1,79E-10 1,68E-07 1,64E-06 2,83E-06
Бурштинська 7,59E-10 7,37E-09 2,31E-08 1,47E-11 1,16E-08 1,32E-07 1,75E-07
Придніпровська 2,14E-09 2,06E-08 6,45E-08 1,40E-14 2,91E-11 7,62E-11 8,73E-08
Луганська 6,23E-08 6,84E-07 2,86E-06 7,51E-12 1,28E-08 5,11E-08 3,67E-06
Старобешевська 7,68E-08 8,43E-07 3,45E-06 6,95E-12 7,86E-09 2,87E-08 4,41E-06
Зміївська 1,88E-08 2,04E-07 7,94E-07 1,50E-10 1,10E-07 9,34E-07 2,06E-06
Трипільська 6,30E-09 6,50E-08 2,17E-07 3,08E-14 5,58E-11 1,72E-10 2,89E-07
Слов’янська 4,81E-09 5,06E-08 1,77E-07 3,48E-13 3,89E-10 2,11E-09 2,35E-07
Запорізька 1,48E-09 1,51E-08 4,98E-08 3,41E-11 5,81E-08 2,94E-07 4,19E-07
Зуївська 6,70E-09 7,37E-08 3,13E-07 3,08E-10 3,45E-07 2,02E-06 2,76E-06
Криворізька 2,64E-09 2,58E-08 8,07E-08 1,07E-14 1,43E-11 1,08E-10 1,09E-07
Курахівська 2,64E-08 2,83E-07 1,05E-06 1,54E-12 1,32E-09 1,16E-08 1,37E-06
Ладижинська 4,32E-09 4,68E-08 1,81E-07 1,71E-12 1,54E-09 1,31E-08 2,47E-07
Вуглегірська 2,78E-09 2,96E-08 1,08E-07 2,89E-13 3,50E-10 3,58E-09 1,44E-07
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Таблиця 4 —Екологічний ризик на кордоні, обумовлений викидами летю-
чої золи та газів ТEС України

Суміжні країни ТЕС Максимальні величини*

Росія Старобешевська 4,52E-06

Білорусь Трипільська 2,88E-07

Польща Бурштинська 7,52E-07

Румунія Бурштинська 1,37E-06

Молдова Ладижинська 1,38E-07

Угорщина Бурштинська 7,10E-07

Словаччина Бурштинська 5,06E-07

Примітка. * Дози розраховано за 70-ти річний період.

Максимальна величина екологічного ризику на кордоні, обумовлена 
різнофракційним складом летючої золи ТЕС України визначена для Росії 
і складає 4,52E-06. 

Екологічні ризики на кордоні України, які обумовлені транскордонним 
переносом газоподібних сполук та летючої золи ТЕС України зневажливо 
малі і не перевищують величини 10Е-6/рік.

ВИСНОВКИ
В роботі визначено особливості процесів розсіювання викидів газопо-

дібних речовин та летючої золи різнофракційного складу ТЕС України по-
тужністю більше 300 МВт, що використовують вугілля, в  транскордонному 
контексті і  розроблено програму розрахунків, що дозволяє досліджувати 
масоперенос часток летючої золи через кордон країни. 

Отримані кількісні оцінки розсіювання часток різних розмірів для ши-
рокого діапазону відстаней, що дозволяє досліджувати як вплив ТЕС на на-
вколишнє середовище і населення України, так і транскордонний вплив на 
суміжні країни.

Розроблені програми дозволяють отримати детальну картину забруд-
нення атмосферного повітря не тільки поблизу джерела викиду, але і на до-
сить великих від нього відстанях, а також зробити кількісні оцінки транскор-
донного впливу ТЕС України на суміжні країни (Росію, Польщу, Угорщину, 
Словаччину, Білорусь, Румунію і Молдавію).

Порівняльний аналіз розрахункових даних транскордонного переносу 
газоподібних сполук та летючої золи показав, що близько 50% викидів SO2 , 
NOx і СO, та 18 % летючої золи різних фракцій ТЕС України переноситься за 
кордон на території суміжних країн.

Екологічні ризики на кордонах суміжних країн з Україною, що обумов-
лені газоподібними сполуками та летючою золою, визначено як зневажливо 
малі і не перевищують 10Е-6/рік.
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Доцільно проводити подальші дослідження, пов’язані з екологічною без-
пекою ТЕС та моніторингом складу летючої золи, яка надходить в атмосферу. 

Представляє важність подальших досліджень щодо визначення тран-
скордонного впливу закордонних ТЕС більше 300 МВт на територію та на-
селення України.
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МНОГОЦИКЛОВАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ. ОТ ИДЕИ ДО ПРАКТИКИ.

Сегодня не существует проблем с созданием способов и технологий 
переработки отходов. Науке известны сотни если не тысячи технологий 
переработки практически всех видов отходов  — от бытовых (пищевых, 
полимерных, стекла и др.) до промышленных, источником которых являют-
ся все те же минеральные или сырьевые ресурсы. 

Как правило, любые известные технологии переработки отходов явля-
ется весьма затратными. Это уже аксиома. Но выбирать есть из чего. Новые 
способы переработки отходов возникают не так часто именно потому, что 
этот вопрос на данном уровне технологических укладов достаточно прора-
ботан, обеспечен практикой и технической реализацией. Человеку не надо 
«изобретать велосипед». Достаточно обратиться к существующему опыту. 
Выбор заключается в экономичности, энергоэффективности этих техноло-
гий, потребительской ценности продукта, получаемого из отхода.

Главная особенность таких способов переработки отходов — это их од-
ноцикличность. На это обращается внимание и в юбилейном докладе анали-
тиков Римскому клубу «Comе on” [1] в 2018 году. Цикличность переработки 
отходов становится важнейшим фактором экономии ресурсов. 

Очевидным является, что технология переработки отходов, это тоже 
процесс, связанный с получением своей порции отходов, только бо-
лее энергозатратный [2]. И получаемый из отхода новый полезный про-
дукт  — это, как правило, более низколиквидный товар, которые имеет 
свои ограниченные эксплуатационные ресурсы. Поэтому, после окончания 
эксплуатации эти продукты вновь получают статус отходов и могут по-
длежать очередной переработке. И так до бесконечности (?). Можно го-
ворить, что сегодня вопросы технологии переработки конкретного отхо-
да следует рассматривать не только с позиций их энергоэффективности, 
экономичности, экологичности и т. д., но и с точки зрения обеспеченности 
многоцикловой ступенчатой переработки, как ресурса максимально допус-
тимого использования вещества. 

Таких технологий пока весьма ограниченное количество. Но это должно 
быть взглядом в будущее. Эффективность первичной переработки отхода 
может с успехом перекрываться его последующими освоениями, посред-
ством запуска многоциклового процесса «отход  — товарный продукт  — 
отход — товарный продукт — ........», который в итоге поэтапно максимально 
отдал бы свои потребительские качества человеку. 

Что является основанием считать после переработки конкретный отход 
новой товарной продукцией? Видимо его энергоэнтропийные свойства. 
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А после еще одной переработки как послеэксплуатационного отхода? Тоже 
его энергоэнтропия? Мы утверждаем, что в любом производстве существу-
ет своя энергоэнтропика, различным образом относящаяся к получению 
товарной продукции и к получению основного отхода. Это так называемое 
свойство термодинамического двуединства производственных систем 
[3]. Если полезный продукт этого процесса получается в результате фор-
мирования в нем свойств сильной энергетической неравновесности, то 
отходы, это продукт аналогичного преобразования в слабонеравновесных 
системах, которые существуют параллельно с сильно неравновесными 
энергетическими процессами в рамках того же самого производства (рис. 1). 
Поэтому, как правило, товарная продукция конкретного производственного 
процесса обладает качествами системности, минимумом энтропии, того, что 
проявляется, прежде всего в ее эксплуатаионных свойствах. А отход не име-
ет товарного качества в силу высокой энергоэнтропийности и отсутствия 
системных качеств, которые характерны для потребительского товара.

Рис. 1 — Схема реализации принципа термодинамического двуединства 
в производственных системах

Эти качества отходов могут восстанавливаться в ходе их последующей 
переработки. Для этого нужны новые источники энергии, новые условия 
сильной неравновесности в совершенно ином производственном процессе 
переработки этого отхода. В результате получается некий продукт, который 
приобретает новые потребительские качества. Уровень этих качеств бу-
дет зависеть от качества новой энергии, эффективности ее использования 
в технологии переработки искомого отхода, условий минимизации общей 
энтропии производящей системы. 
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Для того, чтобы отход превратить в полезную продукцию при его пере-
работке, необходимо затратить большее количество энергии, энергии иного 
качества, чем та, которая имела место в основном технологическом процес-
се. При этом энтропия системы P O Pi i i→ → +1  должна уменьшаться (рис. 2). 
Расчетная разница Ds	на каждом этапе показывает высокую энтропийность 
такой многоцикловой переработки, которая с каждым циклом должна воз-
растать (σ σ↓ ↓ ↓ ↓( ) ( )P P4 0 ), являясь платой за полезность отхода (см. рис. 2). 

Очевидно, что каждый новый цикл переработки отхода требующий но-
вой энергии во все возрастающем количестве или иного качества дает но-
вый ресурс потребления этих отходов. Это отражено изменениями энтро-
пии (см. рис. 2). Здесь d1s[S] – d2s[S] = Ds отражает величину энергетических 
затрат на приобретение качеств товарной продукции из отхода « O���� ��� ↓ 0». 
Такие пары ( � � � ���� ��� ��� ���O i P i↓ ↓→ +( ))1  с соответствующими величинами Ds ха-
рактеризуют многоцикличность переработки отходов.

Рис. 2 — Энергоэнтропика многоцикличной переработки отходов
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Подобные многоцикловые переработки отходов, если им уделять вни-
мание, становятся источником максимально эффективного использова-
ния внутреннего ресурса любого отхода  — первичного либо вторичного. 
Скрытого ресурса любого технологического процесса.

Таким образом многоцикличная переработка отходов становится источ-
ником не только многократного использования изначальных отходов, но и 
превращается в способ экономии природных сырьевых ресурсов. Для этого 
необходима только соответствующего качества энергия и соответствующие 
технологии.
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Цель работы: исследовать особенности материальных потерь при пе-
реработке первичных отходов, изучить особенности таких технологий, их 
энергетическую зависимость и целесообразность реализации с позиций 
энергоэнтропики.
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тропия, технологический процесс, энергетические затраты.

Любые способы переработки отходов представляют собой новые тех-
нологические процессы. И как любой технологический процесс они не мо-
гут протекать без вовлечения в него новых источников энергии, без обра-
зования новых отходов. Сырьевую базу таких технологических процессов 
составляют первичные отходы некоторых производств (или послеэксплуа-
тационные отходы их продукции), а базу отходов — материальные и энер-
гетические потери собственно процессов их переработки. Для упрощения 
будем называть эти новые отходы «потерями». Это потери от переработки 
отходов. Безусловно, любая переработка отходов связана с их уничтоже-
нием (чаще всего, сжиганием) либо приданием им новых качеств полезной 
продукции. И, чем меньше при этом будет «потерь», тем более эффективной 
следует считать эту переработку. Поэтому способы переработки первичных 
отходов, это технологические процессы, в результате которых мы получаем 
новые отходы. И так, в теории, до бесконечности.

В качестве примера рассмотрим технологии переработки отходов ради-
оэлектронной промышленности (РЭА), в том числе — отходы послеэксплуа-
тационные. Эти отходы становятся все более ощутимыми из-за резкого уве-
личения количества электронной техники и в промышленности, и в быту. 
Но кроме того возрастает уровень токсичной опасности большого количе-
ства таких отходов. Приходится утверждать, что с развитием компьютерной 
техники, информационных сетей, новых систем обеспечения в авиации и 
космонавтике, оборонных электронных средств, осветительных приборов 
новых поколений, локальных источников энергии в виде разовых батареек, 
аккумуляторов и др. опасность накопления таких отходов становится край-
не высокой а их утилизация — в значительной степени актуальной.

Некоторые виды отходных материалов, подлежащих переработке в РЭА 
представлены в табл. 1.

Следует отметить, что в таблице указаны данные по нескольким техно-
логиям утилизации отходов РЭА, в частности, это оплавление, тиосульфат-
ное выщелачивание, электролитическое выделение металлов, осаждение, 
гидроразделение, сепарация, поверхностная кристаллизация и др. Всего 



127Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

Таблица 1 — Материальные потоки  
в технологиях переработки отходов РЭА*

№№
пп Наименование материала Содержание 

материала, кг/кг
Сырьевая база технологического процесса (

1 Сплавы алюминия, меди, железа, бронза, латунь 0,3-0,45
2. Редкоземельные металлы, палладий 0,05-0,09
3. Драгоценные металлы 0,015-0,03
4. Стеклоткань 0,1
5. Пластмассы: полиэтилены, полистиролы, поливи-

нилхлорид, карболит 0,15-0,25
6. Керамика 0,05-0,13
7. Металлоконцентраты 0,25-0,30

ИТОГО: ~1,00±0,08
Продукционная база 

1. Переработанный лом драгоценных металлов:
- золото;
- серебро;
- палладий.

~ 0,015 — 0,029 в т.ч 
0,0068-0,0285
0,0081-0,0245
0,05-0,085

2. Переработанный металлический лом:
-алюминий;
- медь;
- железо;
- никель;
- бронза;
- латунь

0,28-0,45. в т. ч.:
0,05-0,07
0,15-0,23
0,01-0,03
0,005-0,01
0,03-0,07
0,035-0,04

ИТОГО: ≤ 0,594
«Потери» технологических процессов переработки отходов 

1. Полимеры 0,15-0,18
2. Обгоревшая пластмасса, зола картонная, зола 

резиновая.
0,01-0,07

3. Керамика 0,01-0,13
4. Золото, серебро, редкоземельные металлы ~ 1,5 · 10-5

5. Вода, загрязненная остатками гидротехнологий 10-14**
6. Органические загрязнения технологических кис-

лот (осадок)
0,015-0,055**

7. Стеклотканевая пыль и обрывки стеклоткани 0,10
8. Металлическая пыль и неучтенный лом 0,10-0,15

ИТОГО: ≤ 0,63

* — цифры оценочные и зависят от типа технологии переработки отдельных отхо-
дов;
** — вспомогательные компоненты в технологиях.
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менее половины отходов РЭА подлежит переработке и дальнейшему ис-
пользованию. Это, прежде всего драгоценные, редкоземельные, а также 
цветные металлы. Поэтому ценность такой утилизации достаточно высока. 
Но при этом остается в виде «потерь» примерно столько же исходных от-
ходов РЭА, среди которых — пластиковые, стеклотканевые и керамические 
материалы, которые утилизируются только на 15-25 % как вторичное сырье 
в малых количествах и это делает их переработку малорентабельной в ус-
ловиях РЭА. Попробуем рассчитать энергоэнтропику таких технологических 
процессов, чтобы показать уровень их эффективности. 

Не представляет сложности построить феноменологические кривые 

вида σ λ =






X
X

’

, отражающие динамику изменения энтропии таких про-

цессов. Здесь X — суммарная силовая характеристика вызывающая изме-
нение всей энтропии системы, специфическая для различных технологий, 
X ’ — силы, обеспечивающие превращение части отходов O1 в полезную про-
дукцию. При этом часть сил ′ = −X X X’ ’ относятся к величине(1 – l ) (рис. 1) 
и отражает невозвратные потери O2. Учитывая, что изменение энтропии за-
висит от большого перечня прилагаемых усилий в том числе, по их качеству, 
мы должны рассматривать энергетическую систему превращения отходов 
в полезную продукцию на всем диапазоне кривых от Xi = 0 до X i ≠  0 (семей-
ство кривых от (0) до (n)) в зависимости от типа технологического процесса 
переработки конкретного первичного отхода. 

Семейство кривых ( ) ( )0 ÷ n  вида P(l)представляет характеристики при-
веденных к максимуму энергетических затрат P(Xi) от источников энергии 
самого различного вида: механической, тепловой, химической, электриче-
ской, магнитной и др., которые предназначены для обеспечения принятых 
технологий переработки первичных отходов от РЭА (табл. 2). В пределе, при-
веденная энергетическая характеристика не должна по текущим значени-
ям превышать величину s(l) для условия координатного соотношения сил 
X1  =  X2 = X3 = 0 (точки Ai, i  =  0, 1, n) и X X X1 2 3 0≠ ≠ ≠     (точки Bi, i  =  0, 1, n) со-
ответственно.

На графике (см. рис. 1) представлена область точки An, касательной к фе-
номенологической кривой, которая ограничивает величину приведенных 
усилий, затраченных на получение готовой продукции РЭА и связанные с 
этим отходы. Предельная точка An дает нам верхний предел ограничения 
приведенных усилий, благодаря которым часть отходов O1 перерабатыва-
ется в полезную продукцию вторичной переработки П2 и невозвратные по-
тери в виде О2. В количественном отношении усилия для создания полезной 
продукции П2 в системе переработки первичных отходов таковы, что при-
мерно половина из них может быть превращена в полезную продукцию, 
а третья часть — это невозвратные потери.
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Рис. 1 — Феноменологическая кривая отходообразования при реализации 
некоторых технологий переработки отходов радиоэлектронной аппаратуры 

(Обозначения по тексту)

Цена переработки таких отходов заключается в максимальном росте 
энтропии всей системы (см. рис. 1). Здесь ds — минимальное изменение эн-
тропии перехода между состояниями системы для которых X1  =  X2 = X3  =  0  
и X X X1 2 3 0≠ ≠ ≠    , а — максимальное изменение энтропии перехода меж-
ду теми же состояниями. Тогда (Ds – ds) представляет собой достаточно 
высокий предельно возможный диапазон изменения энтропии, который в 
конечном результате соответствует величине О2 — невозвратным потерям. 
Точки Bi для каждой из технологий (см. табл. 2) отражают то максимальное 
значение энтропии, которое связано с переработкой первичных отходов 
до товарного вида. Это показывает на весьма высокую энергозатратность 
таких процессов утилизации. При этом точек с значениями (n + 1) по логике 
быть не должно. 

Из семи исходных компонентов базы отходов четыре прекрасно ути-
лизируются и составляют продукционную базу. А пять из них не подлежат 
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переработке и составляют новую базу отходов. Это невозвратные потери 
(см. табл. 1).

Кроме того, в качестве вспомогательных компонентов в технологиях 
используется вода, технологические кислоты и электролитические жидко-
сти, которые составляют уже новые отходы — от технологий переработки 
первичных отходов  — «потери». Их минимизация представляет также за-
дачу для наших исследований. Только состоит она из двух частей: получить 
товарную продукцию непосредственно от отходов РЭА и минимизировать 
«потери» от этих технологий. Таким образом база «потерь» от технологий 
переработки отходов РЭА составит те же семь компонентов, что включала 
в себя база отходов собственно РЭА. Очевидно, что должен быть иной вы-
ход в реализации технологий утилизации РЭА. Эта особенность относится ко 
многим технологиям утилизации и переработки первичных отходов.

Таблица 2 — Некоторые энергетические параметры технологических 
процессов, используемых для утилизации отходов РЭА

№
п\п

Наименование  
технологического процесса

Контролируемый  
параметр, Xi 

Ед. измерен. Величина (диапазон)

1 Оплавление теплоемкость кДж\(кмольК) 24,47-26,4*

2 Тиосульфатное выщелачивание кинетика химических 
реакций - -

3 Электролиз электрохимический 
эквивалент кг\(А 3,36·10-4

4 Осаждение металлов Концентрация 
восстановителя Моль\дм 0,05-0,6

5 Магнитная сепарация магнитная 
восприимчивость кДж\кГ -

6 Сжигание теплота сгорания кДж\кГ (62-250)·103

7 Механическое дробление, 
измельчение

энергия пластической 
деформации кДж\кг -

* — для металлов из числа утилизируемых теплом в РЭА

Вывод. Переработка отходов, представляет собой те же технологиче-
ские процессы превращения некоторых компонентов в полезную продук-
цию, только более энергозатратные. Для таких технологий сырьевой базой 
является база отходов основного производства или послеэксплуатацион-
ные отходы готовой продукции. В результате такой переработки появляются 
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новые, уже практически невозвратные отходы, ценность которых прибли-
жается к нулю, что не позволяет их использовать для дальнейшей эффек-
тивной переработки, по крайней мере, по причине виду высокой энерго-
затратности. В целом, любая утилизация отходов, связанная с реализацией 
для этого некоторых технологий приводит к образованию новых отходов 
с максимально высокой энтропией. Подобные особенности относятся и к 
энергетике технологий переработки первичных отходов. В частности они 
связаны с отходами в виде тепловой энергии, которые в этом случае также 
относятся к невозвратным потерям. 
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К ВОПРОСУ О ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА В УКРАИНЕ

Одной из ключевых целей определенной в Законе «Об основных прин-
ципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на 
период до 2020 года» является реформирование экологического законо-
дательства в соответствии с нормативно- правовыми требованиями и по-
литикой ЕС, и его практическое внедрение, с целью улучшения природо-
охранной деятельности. Обозначенная цель являясь крайне насущной для 
Украины, определена также из обязательств предусмотренных Соглашени-
ем об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским 
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами (Ст. 363 Гл. 6 
«Окружающая среда», Приложении ХХХ к Соглашению).

В ходе реализации евроинтеграционного курса возникли проблемы, 
связанные с отставанием реформ нормативно-правовой базы в области ох-
раны окружающей среды Украины, что привело к выдвижению претензий 
на пятой сессии (Женева, 20-23 июня 2011 года) Совещания Сторон Конвен-
ции Эспо. Где был отмечен недостаточный прогресс в реализации стратегии 
Правительства Украины относительно осуществления Конвенции (п. 24 (b) 
Решение) и Директивы 2011/92, по оценке воздействия государственных и 
частных проектов на окружающую среду, Конвенции о доступе к информа-
ции, участии общественности в процессе принятия решений по вопросам, 
касающихся окружающей среды (Орхусская Конвенция) и Конвенции об 
оценке воздействия в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). В 2016 
году Секретариат Энергетического Сообщества возбудил дело по урегули-
рованию спора против Украины за несоблюдение Директивы по ОВД в свете 
ратифицированных обязательств.

При этом, в требованиях к реализации международных обязательств 
на внутригосударственном уровне, для Украины, предусматриваются 3 ос-
новных периода: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Если в 
краткосрочном периоде (2014-2017 г.) в основном, проводилась разработка 
экологической нормативно-правовой базы, то в среднесрочном периоде 
(2017-2020 г.) предполагается имплементация принятых законов и реали-
зация обязательств по их внедрению. В последнем долгосрочном периоде 
(2020-2024 г.), планируются меры по реализации и фактическому их исполь-
зованию.
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Цель статьи  — анализ адаптации украинского экологического законо-
дательства к международным требованиям, а также его реализации за теку-
щий период, на базе отчетов государственного мониторинга.

Государственный мониторинг организуется с целью получения досто-
верной информации об эффективности выполнения планов, проектов и 
программ по охране окружающей природной среды. Результаты анализа 
освещаются в Национальном докладе Кабинета Министров Украины, «О ре-
ализации национальной экологической политики Украины», раз в пять лет. 
Министерство Экологии природных ресурсов Украины осуществляет мони-
торинг реализации Стратегии (Гл 5, [1]) на основе региональных и отрасле-
вых экологических отчетов центральных и местных органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления.

Основой проведения мониторинга является перечень целевых показа-
телей, ориентированных на индикаторы устойчивого развития и стандарты 
экологической политики ЕС, по тематическим направлениям: — управление 
окружающей средой и интеграция экологической политики в другие отрас-
левые политики; — качество атмосферного воздуха; — управление отхода-
ми и ресурсами; — качество воды и управление водными ресурсами, вклю-
чая морскую среду;  — охрана природы;  — промышленное загрязнение и 
техногенные угрозы; — изменение климата и защита озонового слоя; — ге-
нетически модифицированные организмы [1]. Целевые показатели имеют 
подразделы, которые обозначаются как стратегические задачи (далее СЗ), с 
установленными сроками исполнения.

Современное положение по направлению «Управление окружающей 
средой и интеграция экологической политики в другие отраслевые поли-
тики» соотносится с Директивами ЕС (2008/50 / ЕС о качестве атмосферного 
воздуха и чистый воздух для Европы; 2004/107 / ЕС — о мышьяке, кадмии, 
ртути, никелю и полициклическом ароматическом углеводороде в атмос-
ферном воздухе; 98/70 / ЕС  — о качестве бензина и дизельного топлива; 
1999/32 / ЕС — об уменьшении содержания серы в некоторых видах жид-
кого топлива; 94/63 / ЕС — о контроле выбросов летучих органических со-
единений, вызванных хранилищами нефти и во время ее транспортировки 
из терминалов до сервисных станций; 2004/42 / ЕС — об ограничении вы-
бросов летучих органических соединений, обусловленных использованием 
органических растворителей в определенных красках и лаках, а также ве-
ществах для обработки транспортных средств).

В рамках имплементации европейских правовых стандартов в этом на-
правлении, в 2017 году приняты законы Украины «Об оценке воздействия 
на окружающую среду», [2] и «О стратегической экологической оценке» [3].

В первом из них, введена новая процедура оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), при которой, отчет по оценке, подготовленный пред-
приятием, сопровождается его открытым анализом на платформе Единого 
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Реестра ОВОС, а также информацией, полученной во время общественных 
слушаний, оценки возможного трансграничного воздействия, предоставле-
нием уполномоченным органом мотивированного заключения по ОВОС. По 
результатам мониторинга учета выводов из оценки, принимается разреше-
ние планируемой деятельности. (Ст.2, Закона) [2].

Стратегическая экологическая оценка — процедура анализа результа-
тов государственной деятельности, планирования мер по защите окружа-
ющей среды и здоровья населения, мер по предотвращению или уменьше-
нию возможных негативных влияний. Отчет содержит определение объема 
стратегической экологической оценки, проведение общественного обсуж-
дения (при необходимости  — трансграничных консультаций). Результаты 
оценки освещаются на официальных сайтах государственных и местных ор-
ганов исполнительной власти в порядке, определенном Законом [3].

 Основные СЗ, при дальнейшей реализации направления — это совер-
шенствование организационных и исполнительных структур, реформы си-
стемы экологического менеджмента и экологического аудита в Украине.

Направление «Качество атмосферного воздуха» развивается с учетом 
Директив (2008/50 / ЕС — о качестве атмосферного воздуха и чистый воз-
дух для Европы; 2004/107 / ЕС — о мышьяке, кадмии, ртути, никелю и поли-
циклическом ароматическом углеводороде в атмосферном воздухе; 98/70 / 
ЕС — о качестве бензина и дизельного топлива; 1999/32 / ЕС — об уменьше-
нии содержания серы в некоторых видах жидкого топлива; 94/63 / ЕС — о 
контроле выбросов летучих органических соединений, вызванных хранили-
щами нефти и во время ее транспортировки из терминалов до сервисных 
станций; 2004/42 / ЕС  — об ограничении выбросов летучих органических 
соединений, обусловленных использованием органических растворителей 
в определенных красках и лаках, а также веществах для обработки транс-
портных средств). В связи с этим, был принят Закон Украины «Об охране 
атмосферного воздуха» (от 16 октября 1992 г. № 2707-XII (с изменениями и 
дополнениями N 2059-VI от 23.05.2017). Также внесены соответствующие 
изменения и дополнения в Закон Украины «Об охране окружающей при-
родной среды», в технологические нормативы допустимых выбросов (ПДВ) 
загрязняющих веществ в газах отводимых от отдельных видов оборудова-
ния в месте их выхода, а также в технологические ПДВ для стационарных ис-
точников (Приказы Минприроды № 28, 507, 524, 541 и др.), транспортных и 
иных передвижных средств. Перечень загрязняющих веществ и пороговые 
значения потенциальных выбросов, по которым осуществляется государ-
ственный учёт в Украине (20 веществ), в соответствии с требованиями ЕС, 
должен быть дополнен в частности, для неметановых летучих органических 
соединений, и стойких органических загрязняющих веществ. Отсутствуют 
также, нормативы, устанавливающие технические требования к качеству то-
плива, лаков, красок. Отметим таже, Завершение реформирования Государ-
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ственной экологической инспекции (2017-2018 г.г.) позволит осуществлять 
контроль природоохранного законодательства, правил оценки качества 
воздуха, правил размещения постов наблюдения для его мониторинга.

По целевому направлению «Управление отходами и ресурсами» рати-
фицированы три Директивы ( 2008/98 / ЕС об отходах; 1999/31 / ЕС о захо-
ронении отходов; 2006/21 / ЕС об управлении отходами добывающей про-
мышленности). Однако, в настоящее время в Украине отсутствует реестр 
объектов захоронения отходов, часть которых, нуждается в существенной 
модернизации или закрытии. При этом, происходит сверхнормативное уве-
личение количества полигонов и свалок для их захоронения, объемов на-
копления отходов на них. Насущной проблемой является разработка новой 
редакции Закона Украины «Об отходах», а также отдельных частных норма-
тивно-правовых актов по этой проблеме. 

По направлению «Качество воды и управление водными ресурсами, 
включая морскую среду» проводится имплементация шести Директив ЕС 
(2000/60 / ЕС — об установлении рамок деятельности Сообщества в обла-
сти водной политики; 2007/60 / ЕС — об оценке и управлении рисками зато-
пления; 2008/56 / ЕС — об установлении рамок деятельности Сообщества в 
сфере экологической политики по морской среде; 91/271 / ЕС — об очистке 
городских сточных вод; 98/83 / ЕС — о качестве воды, предназначенной для 
потребления человеком; 91/676 / ЕС — о защите вод загрязнения, вызванно-
го нитратами из сельскохозяйственных источников). Требования перечис-
ленных документов учтены в принятом «Водным кодексе Украины» (№ 2059-
VIII от 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315) и Законе «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие отношения, 
связанные с получением документов разрешительного характера в отноше-
нии специального водопользования» (№1830-VIII от 07.02.2017). Реформи-
рование системы государственного управления в отрасли охраны и рацио-
нального использования вод, направлено на внедрение интегрированного 
управления водными ресурсами по бассейновому принципу, выполнено 
на 40 процентов, Однако, не осуществлено решение вопросов управления, 
рационального использования и защиты трансграничных вод. Нереализо-
ванной задачей является — реконструкция существующих и строительство 
новых городских очистных сооружений с целью снижения до 2020 года на 
15 процентов уровня загрязнения вод загрязняющими веществами (в пер-
вую очередь органическими веществами, соединениями азота и фосфора), а 
также уменьшение до 2020 рок в на 20 процентов (до базового года) сброса 
недостаточно очищенных сточных вод. За анализируемый период выполне-
но только на 30 процентов.

По направлению «Охрана природы» перспективы развития экологиче-
ских мер опираются на Директивы (92/43 / ЕС — о сохранении естествен-
ной среды обитания, дикой флоры и фауны; 2009/147/EC — об охране диких 
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птиц), которые предусматривают сохранение биоразнообразия, путем соз-
дания реакриационных мест обитания и видов природной флоры и фауны и 
имеют важное значение для общества на территории государств — членов 
ЕС. В соответствии с этим принят Закон Украины «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации 
европейских экологических норм об охране среды редких видов животных 
и растений» (№ 1829-VIII от 07.02.2017). Одной из СЗ предусмотрены регла-
ментация и уменьшение до 2020 года в среднем на 5 — 10 процентов пло-
щадей пахотных земель, путем выведения из состава пахотных земель на 
склонах крутизной более чем 3 градуса, земель водоохранных зон, консер-
вирования деградированных, малопроизводительных и техногенно загряз-
ненных угодий с дальнейшим их залеснением. Для ее решения необходима 
реформация и внедрение системы управления агроландшафтами и лесоме-
лиорацией.

Целевое направление «Промышленное загрязнение и техногенные 
угрозы» базируется на Директивах (2010/75 / ЕС  — о промышленном за-
грязнении (комплексное предотвращение и контроль за загрязнениями); 
96/82 / ЕС — о контроле за угрозами значительных опасностей, связанных 
с опасными веществами). Стратегическая цель  — оптимизация структуры 
энергетического сектора национальной экономики путем увеличения объ-
ема использования энергетических источников с низким уровнем выбросов 
двуокиси углерода, обеспечив его снижение до 2020 г. на 20 процентов от 
2000 г.; — внедрение экономических механизмов стимулирования экологи-
чески ориентированных технологий с учетом рекомендаций содержащихся 
в BREF справочнике;  — внедрение нормативно-законодательных положе-
ний процедуры выдачи интегрированного разрешения на загрязнение, для 
определенных видов деятельности, которое должно содержать также пла-
ны по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на 
предприятиях.

Тематическое направление «Изменение климата и защита озонового 
слоя» представлено Директивой ЕС (2003/87 / ЕС — об установлении схемы 
торговли выбросами парниковых газов в рамках Сообщества;) и Регламен-
тами ЕС (№ 842/2006 — об определенных фторированных парниковых газах; 
№ 2037/2000 — о веществах, разрушающих озоновый слой). 

Реализация основных принципов государственной политики по адапта-
ции к изменению климата, освещена в отчете «Шестое национальное сооб-
щение Украины по вопросам изменения климата» (2015 г.) по выполнению 
Киотского протокола (Ст.7) и Рамочной конвенции ООН ( Ст.4 и Ст.12). В нем 
отражены этапы национального плана относительно смягчения послед-
ствий изменения климата на период до 2030 г. В число задач подлежащих 
решению входят: пересмотр кадастров источников выбросов и поглощения 
парниковых газов в Украине; финансовые ресурсы и передача технологий, 



137Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

проблемы уменьшения объема выбросов общераспространенных загряз-
няющих веществ стационарными источниками на 25 процентов от уровня 
2000 г., внедрения нормативов Евро- 6 по содержанию загрязняющих ве-
ществ в отработанных газах автотранспорта, до 2020 г. 

Отметим, что сейчас в Украине не существует правовых норм, которые 
предусматривали бы ограничение или обеспечивали возможности торгов-
ли квотами на выбросы. Необходимо принять законы об охране озонового 
слоя, системе правил мониторинга, отчетности и верификации выбросов 
парниковых газов, а также о торговле квотами на их выбросы в Украине.

Целевое направление «Генетически модифицированные организмы» 
охвачено двумя Директивами (2001/18/ЕС — о высвобождении в окружаю-
щую среду генетически модифицированных организмов; 2009/41/ЕС — об 
использовании генетически модифицированных микроорганизмов в зам-
кнутой системе) и регламентом ЕС ( № 1946/2003 о трансграничных пере-
возках генетически модифицированных организмов). Для реализации им-
плементации Деректив, в объеме 40 процентов обеспечить обновление 
нормативов Государственного реестра ГМО, разработка нормативно  — 
правовых актов по вопросам государственного регулирования, контроля в 
сфере обращения с генетически модифицированными организмами и осу-
ществления генетически — инженерной деятельности. Осуществление кон-
троля за ввозом на территорию Украины генетически модифицированных 
организмов, предотвращения их неконтролируемого распространению, 
осуществляется крайне неэффективно, что связано с неопределенностью 
разрешительной системе в сфере обращения с генетически модифициро-
ванными организмами.

ВЫВОДЫ:
1. Анализ результатов адаптации украинского экологического законода-

тельства к международным требованиям ЕС, показал, значительный 
прогресс имплементации в сфере  —Интеграция экологической поли-
тики и совершенствование системы интегрированного экологического 
управления. При этом, стратегическими направлениями в реформи-
ровании экологического законодательства, остаются вопросы: нацио-
нального законодательства о качестве атмосферного воздуха, создание 
уполномоченного органа по контролю за выбросами летучих органиче-
ских соединений, снижения объемов предельно-допустимых выбросов 
загрязняющих веществ передвижных и стационарных источников, а так-
же нормативы по составу некоторых видов жидкого топлива.

2. В рамках реализации Законов [1] и [5] успешными являются цели — усо-
вершенствование региональной экологической политики, (выполнение 
9 стратегических заданий) эффективность — 60 процентов. Удовлетво-
рительной является результативность выполнения целей: повышение 
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уровня общественного экологического сознания; улучшение экологи-
ческой ситуации и повышение уровня экологической безопасности; 
прекращение потерь биологического и ландшафтного многообразия и 
формирования экологической сети. Эффективность их выполнения на 
текущем этапе составляет 30 — 60 процентов. Неудовлетворительным 
является выполнение целей: достижение безопасного для здоровья че-
ловека состояния окружающей естественной среды; обеспечение эко-
логически сбалансированного природопользования, в объеме, ниже 30 
процентов.
Наибольшее количество задач «Стратегии» не выполнено по причинам 

отсутствия государственного финансирования, а также законов, правовых 
актов или документов нормативно — правового действия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ СРЕДНЕШИРОТНОЙ НИЖНЕЙ ИОНОСФЕРЫ 
НА ПРОХОЖДЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ФРОНТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Естественные возмущения в нижней ионосфере изучены еще недоста-

точно. Они часто оказывают существенное влияние на атмосферу и ионос-
феру Земли и поэтому представляют значительный интерес для понимания 
физики ионосферы и решения целого ряда прикладных задач радиосвязи, 
радионавигации, экологии и т. д. Для изучения явлений, возникающих в этих 
случаях в  нижней ионосфере, наиболее часто применяется метод частич-
ных отражений (ЧО) (см., напр., [1]). Как известно, естественные возмущения 
имеют очень широкий диапазон продолжительности: единицы секунд — де-
сятки часов. Цель работы: на основании банка данных, полученных в 2000—
2010 г. методом ЧО на аппаратуре ХНУ им. В. Н. Каразина [1] вблизи г. Харько-
ва изучить отклик среднеширотной D-области ионосферы на прохождение 
мощного атмосферного фронта (АФ). 

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
Поведение концентрации электронов N  в среднеширотной D-области 

ионосферы рассматривалось в периоды до, во время и после прохождения 
теплого и холодного АФ в разные сезоны года. Циклы непрерывных наблю-
дений (8 см. табл. 1) методом ЧО составляли 3  — 3,5 суток. Регистрирова-
лись высотно-временные изменения амплитуд ЧО сигналов Aso,x(z, t) и шумов 
Ano,x (t) для обыкновенной ”o” и необыкновенной ”x” магнитоионных компо-
нент. Высотные профили N(z) получены на интервалах 10 мин с погрешно-
стью < 30 % [1].”

Время наблюдений и время прохождения АФ, (LT)

10 — 12.04.2001 11.04.2001: 11.20 — 14.20 02 — 03.02.2005 02.02.2005: 10.30 — 14.00

16 — 19.11.2001 17.11.2001: 09.00 — 14.00 10 — 12.05.2006 11.05.2006: 10.30 — 14.00

27 — 30.10.2004 29.10.2004: 11.00 — 14.30 07 — 09.02.2007 08.02.2007: 08.00 — 15.00

30.03–3.04.2004 02.04.2004: 09.00 — 14.00 20 — 23.03.2007 22.03.2007: 11.30 — 14.30

Наблюдения выполнялись в  спокойных гелиогеомагнитных условиях. 
Времена начала и  окончания прохождения АФ определены с  точностью 
~ 10—30 мин. Временные интервалы начала и спада АФ составляли десятки 
минут и более. Временные параметры АФ определялись по метеорологиче-



140 XIV Міжнародна науково-практична конференція

ским показателям, измеряемым вблизи поверхности Земли. Сведения о ге-
лиогеомагнитных условиях и параметры АФ полученны по сети Интернет и в 
Харьковском гидрометеоцентре. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис. 1а приведены временные изменения концентрации электро-

нов N на разных высотных уровнях в среднеширотной D-области в перио-
ды до, во время и  после прохождения теплого (11.05.2006 г.) и  холодного 
22.03.2007 г.) атмосферных фронтов в разные времена года (в относительных 
единицах). Для сравнения взято отношение N / NАФ, усредненных за 30 мин 
значений N (z, t), полученных в контрольные дни N и в дни прохождения АФ 
NАФ. Анализ экспериментальных данных показал, что основные особенности 
высотно-временных изменений Aso,x(z,t), Aпo,x(t ) и N(z,t) сводятся к следующе-
му: 1) при прохождении АФ и в течение 1 — 5 часов после (иногда и больше, 
но идентификация затруднена воздействием солнечного терминатора) не-
стационарность ЧО сигналов и радиошумов заметно больше, чем в перио-
ды до прохождения АФ; 2) примерно в  половине рассмотренных случаев 
выявлены некоторые различия в  поведении Aso,x(z,t) при прохождении АФ 
в  отличие от времени до и  после него: наблюдаются квазипериодические 
изменения Aso,x(z,t) в течение десятков минут. 

Рис. 1 — Временные изменения концентрации электронов в среднеширотной 
D-области в периоды АФ 11.05.2006 г. и 22.03.2007 г. (а) (стрелками указаны периоды 

атмосферных фронтов) и пример высотно-временных профилей < Aso
2>, (б)

При этом имеет место перемещение такого процесса по высоте. Как 
показал анализ первичных регистраций ЧО сигналов, предполагаемая 
скорость перемещения процесса составляла ~ 350—340 м/с. Отметим, что 
подобные изменения наблюдались ранее в периоды сильных гроз [1]. При 
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спектральной обработке зависимостей Aso,x(z, t) установлено заметное уве-
личение энергии спектральной составляющей на частоте f ≈ 0.5 Гц, что со-
ответствует инфразвуковому диапазону. В фоновых измерениях в контроль-
ный день подобных изменений не отмечено; 3) на высотах z < 80 км значения 
N оказались заниженными в 1.3—2.2 раза по сравнению с контрольными 
днями. Наиболее вероятным механизмом такого снижения N видится воз-
действие возмущения в тропосфере с помощью сложной цепочки, которое 
осуществляется как через динамический канал (горизонтальный и верти-
кальный массовый перенос), так и через канал перераспределения малых 
составляющих (например, O3). Уменьшение N в нижней части D-области, 
вероятно, обуславливается увеличением концентрации отрицательных ио-
нов; 4) в верхней части D-области заметных различий в поведении N(z, t) не 
установлено.

4. ОБСУЖДЕНИЕ
Влияние атмосферного возмущения на нижнюю ионосферу через всю 

сложную цепочку взаимодействий осуществляется сравнительно быстро 
(порядка сотен минут – нескольких часов и, возможно, быстрее). Централь-
ную роль в динамике и энергетике атмосферы и ионосферы играют атмос-
ферные гравитационные волны (АГВ): акустические волны (АВ). Источниками 
волновых возмущений, распространяющихся снизу в верхнюю атмосферу 
и ионосферу, могут быть: тропосферные циклоны, фронтальные системы, 
струйные течения и т. д. Возмущения атмосферы возбуждают широкий про-
странственно-временной спектр АВ и ВГВ, которые расходятся от источника 
возмущения с разными скоростями благодаря дисперсии и фильтруются по 
мере их распространения в атмосфере. Как показывают исследования, над 
местом возмущения наблюдаются АВ, а на больших расстояниях, в основ-
ном, ВГВ. Поэтому помимо контроля гелио и геомагнитной обстановки при 
анализе эффектов проявления волновых возмущений в ионосферных пара-
метрах необходимо учитывать метеорологическую обстановку в исследуе-
мом регионе, так как прохождение АФ также могут быть источниками ВГВ, 
о чем свидетельствуют приведенные результаты.

ВЫВОДЫ
1. Экспериментально изучены основные особенности высотно-времен-

ных изменений амплитуд ЧО сигналов и радиошумов и концентрации 
электронов в среднеширотной D-области ионосферы во время прохож-
дения АФ. Установлено, что примерно в половине случаев при прохож-
дении АФ в отличие от времени до и после него, наблюдаются квазипе-
риодические изменения амплитуд ЧО сигналов и радиошумов в течение 
десятков минут, обусловленные прохождением инфразвуковых волн. 
При этом имело место перемещение такого процесса по высоте с кажу-
щейся скоростью ~ 350—340 м/с.
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2. Установлено, что в нижней части D-области (z < 80 км) значение N оказа-
лись заниженными в 1,3 – 2,2 раза по сравнению с контрольными днями. 
Механизм такого снижения N(z,t) представляется в воздействии тропо-
сферного возмущения с помощью сложной цепочки процессов, затраги-
вающих как динамический канал, так и канал перераспределения малых 
составляющих.
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ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
В  УКРАЇНІ

ПОТОЧНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ В  УКРАЇНІ.
Існуюча система державного екологічного моніторингу України не в по-

вній мірі виконує свої обов’язки в системі управління.
До основних недоліків стану існуючої системи моніторингу можна від-

нести:
— система моніторингу побудована на відомчому принципі, коли суб’єкти 

моніторингу в цілому самостійно планують та ведуть моніторингову ді-
яльність. Існуючі відомчі системи моніторингу вертикально інтегровані. 
Вони орієнтовані на виконання в першу чергу відомчих завдань. В ряді 
випадків присутнє зайве дублювання моніторингових спостережень, 
коли різними суб’єктами ведеться спостереження за однаковими показ-
никами в одних і тих же пунктах спостережень, в той час як в інші об’єкти 
залишаються поза увагою;

— слабка метрологічна міжвідомча кооперація суб’єктів моніторингу, вна-
слідок чого ускладнене, а подекуди і неможливе сумісне використання 
даних моніторингових спостережень, отриманих різними відомствами 
за одними й тими ж показниками; 

— інформаційні засоби різних суб’єктів моніторингу ведуться на різних 
інструментальних платформах та відрізняються форматами запису, що 
ускладнює їх сумісне використання. Відсутні єдині розподілені інфор-
маційні бази даних, використання яких надає доступ до моніторингової 
інформації зацікавленим органам державної влади різного рівня, не ка-
жучи про інші цільові групи користувачів (бізнес, населення, наукові до-
слідження, інформаційне забезпечення міжнародних зобов’язань Украї-
ни); 

— незадовільним є  відомча політика надання даних державного моніто-
рингу. Основні інформаційні потоки йдуть вертикально знизу вверх за 
відомчою ієрархією. Горизонтальні міжвідомчі зв’язки дуже ускладнені, 
в силу чого проблемою є концентрація та використання інформації на 
регіональному рівні; 
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— сучасна державна мережа спостережень за об’єктами НПС існує умовно 
оскільки не створено єдиних реєстрів пунктів спостережень державної 
системи моніторингу за окремими об’єктами НПС. Практично не функці-
онує мережа спостережень Мінприроди за причиною відсутності у Дер-
жаній екологічній інспекції функцій проведення моніторингу;

— відсутність на регіональному та об’єктовому рівнях автоматизованих 
систем збору та обміну екологічною інформацією з наданням результа-
тів в режимі реального часу;

— недостатня участь підприємств в проведенні моніторингу за впливом на 
стан довкілля. Підприємства, особливо об’єкти підвищеної екологічної 
небезпеки, мають бути основними постачальниками інформації щодо 
забруднення довкілля. На теперішній час створення на підприємствах 
автоматизованих систем моніторингу знаходиться на початковій стадії. 
Однією з причин цього є недостатня нормативно-законодавча база, яка 
обумовлює необхідність створення таких систем; 

— недостатність наукового фахового аналізу наявної в системі моніторингу 
інформації та прогнозування змін стану НПС; 

— відсутність постійної фінансової підтримки проведення спостережень 
суб’єктами моніторингу, які визначаються вимогами державної системи 
моніторингу.

— відсутність узгодженості та координації щодо єдиного методологічного 
та технічного підходу при створенні систем моніторингу і  його прове-
дення на рівні підприємств та регіонів.

В існуючій системі моніторингу досить слабкий розподіл на об’єктову, 
регіональну та державну складові, внаслідок чого ускладнено фінансуван-
ня функціонування та розвитку екологічного моніторингу України бюдже-
тами різного рівня, покращання систем та програм спостережень виходячи 
з об’єктових, регіональних, відомчих та загальнодержавних інтересів, які не 
співпадають.

Вимоги щодо моніторингової інформації та порядку її отримання різні 
для різних груп користувачів та для різних цілей управління. Так, для опе-
ративного управління природоохоронною діяльністю на вищих рівнях дер-
жавної влади достатньо (за винятком екстремальних ситуацій) отримання 
періодичних (раз в квартал/півріччя/рік — згідно «Протоколу про реєстри 
викидів і  перенесення забруднювачів» ратифікований Законом України № 
980-VIII від 03/02/2016,) узагальнених характеристик первинних показників 
моніторингу (вміст забруднюючих речовин та біологічних агентів в  різних 
компонентах довкілля, рівень фізичних полів). В той же час на нижніх щаблях 
(адміністративно-територіальні одиниці, органи місцевого самоврядування) 
необхідне отримання повної моніторингової інформації в  режимі on-line 
(згідно директивам ЄС).
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Позитивним в організації та проведенні моніторингу довкілля в Україні 
за останній період є:
— впровадження інноваційних ГІС технологій з використанням можливос-

тей космічного моніторингу;
— започаткування робіт по впровадженню Системи екологічних індика-

торних показників для оцінки стану навколишнього природного серед-
овища України з  урахуванням рекомендацій ЄС, зокрема в  рамках ре-
алізації проекту Shared Environmental Information System (SEIS). Участь 
у семінарах, що проводились за проектом приймали і фахівці УКРНДІЕП;

— розроблення та впровадження автоматизованих систем моніторингу ат-
мосферного повітря в деяких областях (Донецька, Луганська, Дніпропе-
тровська) та крупних промислових містах (Кривий Ріг, Нікополь,);

— розгортання робіт щодо створення та впровадження автоматизованих 
систем моніторингу впливу підприємств на НПС на деяких промислових 
підприємствах («АрселорМиттал Кривий Ріг», Центральний та Інгулець-
кий ГЗК, Одеський НПЗ та понад 25 підприємств Донецької області.).

— проводяться роботи щодо моніторингу токсично-мутогенної активності 
об’єктів НПС (атмосферного повітря, води, ґрунтів) та використовується 
для постійного спостереження дендроекологічний спосіб індикації тех-
ногенних забруднень для інтегрального оцінювання стану НПС (впро-
ваджено в  районах розташування гірничо-збагачувальних комбінатів 
у Полтавській області). 

Для підвищення ефективності системи екологічного моніторингу мож-
ливо запропонувати:
— розробити Державну Програму розвитку та проведення моніторингу на-

вколишнього природного середовища. Основною метою якої має бути 
удосконалення державної системи моніторингу довкілля, підвищення 
рівня виконання функцій, що направлені на забезпечення потреб орга-
нів державного управління, місцевого самоврядування та громадськості 
в оперативній і достовірній інформації про стан НПС;

— структурувати систему екологічного моніторингу за державним та ре-
гіональним рівнями з  відповідним розподілом повноважень, відпові-
дальності та фінансування. Більш чітко мають бути визначені правила 
інформаційного обміну, детально визначений порядок надання моніто-
рингової інформації, її склад, структура та частота надання різним цільо-
вим групам користувачів; 

— провести оптимізацію мереж та програм екологічного моніторингу 
і  створити реєстри мереж спостережень об’єктів довкілля. При поліп-
шенні мереж та програм моніторингу необхідно чітко розподіляти дер-
жавні, регіональні та галузеві інтереси;
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— відновити функціонування в  Мінприроди аналітичного центру аналізу 
інформації моніторингу довкілля; 

— сприяти створенню автоматизованих систем моніторингу НПС на під-
приємствах, що становлять підвищену екологічну небезпеку (типове 
технічне завдання на такі системи розроблено фахівцями УКРНДІЕП);

— необхідно вирішити питання з прийняття Постанови щодо порядку про-
ведення моніторингу навколишнього природного середовища підпри-
ємствами діяльність яких може призвести до погіршення стану навко-
лишнього природного середовища;

— визначати головну організацію щодо створення систем моніторингу 
НПС у регіонах і підприємствах та методологічної підтримки функціону-
вання систем моніторингу НПС різних рівнів; 

— визначити компетентні органи відповідальні за проведення моніторингу 
стану атмосферного повітря в зонах та агломераціях;

— необхідно підвищити інформативність даних екологічного моніторингу 
для забезпечення комплексних екологічних оцінок в системі державно-
го управління, які враховують вимоги ЄС.

Для забезпечення виконання функцій системи моніторингу необхідно 
залучення наукових установ Мінприроди та Академії Наук України.

РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
Для забезпечення реалізації основних принципів функціонування дер-

жавної системи моніторингу довкілля необхідне залучення існуючого по-
тенціалу усіх суб’єктів моніторингу, насамперед на основі узгодженості та 
прогресивності нормативно-правового та методичного забезпечення. 

На даний час існуюча нормативно-правова база моніторингу не в  по-
вній мірі відповідає сучасним вимогам і потребує внесення змін до чинних 
та розробки ряду нових нормативно-правових документів. 

На теперішній час діє значна кількість законодавчих та нормативно-
правових документів (більше 30-ти законодавчих актів), в яких відображені 
питання моніторингу навколишнього природного середовища, які потре-
бують взаємоузгодженості та гармонізації з вимогами ЄС (Директивами ЄС, 
Протоколом про реєстри викидів і перенесення забруднювачів). 

УКРНДІЕП проведено аналіз сучасного стану існуючої бази нормативно-
законодавчих актів України з питання моніторингу довкілля (атмосферного 
повітря, поверхневих, підземних та стічних вод, ґрунтів, рослинного світу та 
ін. об’єктів моніторингу) на відповідність вимогам Європейських Директив, 
а  також стандартам ISO та іншим законодавчо-нормативним актам Євро-
пейського Союзу в  галузі моніторингу довкілля та можливості їх гармоні-
зації. 
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З урахуванням Директиви 2008/50/ЄС виникає необхідність проведення 
роботи по актуалізації існуючої законодавчої та нормативно-правової бази 
України щодо моніторингу атмосферного повітря. 

УКРНДІЕП проведено аналіз нормативно-правових актів України у галузі 
охорони атмосферного повітря та запропоновано внести конкретні зміни до 
6-ти діючих нормативно-правових акта України.

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 
ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
Серед комплексу заходів, які визначають умови функціонування систе-

ми моніторингу, чи не найголовнішим є технічне забезпечення, яке потребує 
вирішення таких задач:
— проведення оцінки стану в Україні технічного забезпечення системи мо-

ніторингу НПС для визначення шляхів її оптимізація;
— підготовка пропозицій щодо модернізації ДСМД в частині технічного за-

безпечення на різних рівнях функціонування для підвищення ефектив-
ності її функціонування та вирішення задач управління екологічною без-
пекою;

— розробка пропозицій та вдосконалення нормативно-методичної бази та 
метрологічного забезпечення ДСМД;

— вдосконалення метрологічного забезпечення проведення спостере-
жень, інтегрування інформаційних ресурсів суб’єктів системи моніто-
рингу і забезпечення функціонування єдиної автоматизованої підсисте-
ми збирання, оброблення, проведення аналізу і збереження екологічних 
даних;

— створення підрозділу для метрологічного забезпечення державної сис-
теми моніторингу довкілля та встановлення відповідності лабораторій 
та організацій, які здійснюють вимірювання в державній системі моніто-
рингу довкілля згідно ДСТУ ISO 17025.
Одним із перспективних напрямків технічного розвитку системи моні-

торингу довкілля є  автоматизовані системи екологічного контролю і  моні-
торингу  — сукупність автоматизованих засобів та програмних продуктів, 
призначених для виконання функції здійснювати спостереження за станом 
навколишнього природного середовища у поточному режимі часу і надання 
оперативної та достовірної інформації для органів державного управління, 
місцевого самоврядування та громадськості.
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Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проб-
лем» (УКРНДІЕП), м. Харків, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ В  УКРАЇНІ МІЖНАРОДНОГО ПРОТОКОЛУ  
ЩОДО РЕЄСТРІВ ВИКИДІВ І  ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 

Забезпечення захисту права населення на сприятливе навколишнє 
природне середовище обумовлено Конституцією України. Конституційним 
правом громадян України є отримання повної, достовірної та своєчасної ін-
формації про стан навколишнього природного середовища, ступеня його 
забруднення, вжиті заходи з охорони і оздоровлення також це підтверджено 
міжнародними документами, основним з яких є Протокол Реєстру викидів 
і перенесення забруднювачів. 

У рамках 5-ї Конференції міністрів «Навколишнє середовище для Євро-
пи» (м. Київ, 2003 р.) був прийнятий Протокол про регістри викидів і перене-
сення забруднювачів, який направлений на реалізацію рішення Орхуської 
Конвенції. 

Протокол РВПЗ вступив в силу 8 жовтня 2009 р. та став першою міжна-
родною угодою, яка гарантує громадськості право на доступ до екологічної 
інформації.

До прийняття Протоколу Реєстру викидів та перенесення забруднюва-
чів — РВПЗ (Pollutant Release and Transfer Registers, PRTR) у світовому спів-
товаристві вже мав місце досвід по створенню й просуванню Регістру вики-
дів і переносу забруднювачів, зокрема США (1986), Канаді (1990), Австралії 
(1992), Нідерланди (1974), Великобританія (1991).

Основна мета РВПЗ — забезпечення доступу громадськості до інфор-
мації про викиди і перенесення забруднювачів та відходів, джерела їх утво-
рення і  як наслідок зниження та запобігання деградації НПС від забруд-
нення.

Протокол є першим юридично обов’язковим міжнародним документом 
про регістри викидів і перенос забруднювачів. Його ціль полягає в розши-
ренні доступу громадськості до інформації шляхом створення загальнона-
ціонального регістру викидів і  переносу забруднювачів (РВПЗ), який буде 
сприяти участі громадськості в процесі розв’язання питань, що стосуються 
навколишнього середовища.

На цей час Протокол ратифікували 36 країн, у тому числі Європейський 
Союз, із країн СНД Казахстан, Республіка Молдова, Україна.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РВПЗ
На першій нараді сторін Київського Протоколу (20 по 22 квітня 2010 р. 

у Женеві) ряд країн (Нідерланди, Великобританія, Швейцарія, Іспанія, Хорва-
тія, Польща, Німеччина, Казахстан) поділилися своїм досвідом, були відзна-
чені основні проблеми й потреби в області розробки РВПЗ: створення спе-
ціального законодавства й інституціональної бази, необхідної для інтеграції 
збору даних і  налагодження потоку інформації. Зокрема, було відзначено, 
що на цей час діє Європейський регістр викидів і переносу забруднювачів, 
який був створений відповідно до Регламенту (ЄС) 166/2006 від 18.01. 2006 р.

Європейський РВПЗ ( Є-РВПЗ) забезпечує можливість участі громадян 
в обговоренні питань і розробці політики в області навколишнього серед-
овища. Крім того, мультимедійний комплексний підхід, що використовується 
у ньому дає можливість виявляти основні фактори впливу промисловості на 
навколишнє середовище. Для візуалізації зібраних даних використовуються 
географічні інформаційні системи (ГІС).

У листопаді 2009 р. був створений веб-засіб Є-РВПЗ для збору екологічної 
інформації про викиди близько 30 000 промислових підприємств на терито-
рії ЄС. Є-РВПЗ, який уже являє собою значне досягнення для промисловості, 
НПО компетентної влади, буде й  далі удосконалюватися шляхом інтеграції 
даних про викиди з різних джерел, таких як транспорт, судноплавство, авіа-
перевезення та спалювання в побутовому секторі.

ОСОБЛИВОСТІ РВПЗ ДЛЯ УКРАЇНИ
Протокол ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Протоколу 

про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» № 980-VIII від 03.02.2016. 
На даний час в Україні необхідно узаконити порядок ведення РВПЗ та внести 
зміни і доповнення до законодавчих актів та статистичної звітності України 
з урахуванням принципів та вимог щодо ведення РВПЗ, порядку і обсягу на-
дання екологічної інформації підприємствами природокористувачами.

РВПЗ представляє собою національну (регіональні) базу екологічних да-
них або опис потенційно небезпечних хімічних речовин і (або) забруднюю-
чих речовин, які викидаються в атмосферу, воду, ґрунти або транспортують-
ся з території підприємств для обробки та утилізації.

Особливістю щодо створення та ведення РВПЗ в Україні є наявність наці-
ональної системи кодування видів діяльності та забруднювачів, яка викорис-
товується у  існуючій державній системі періодичної статистичної звітності 
об’єктів (підприємств), яка відрізняється від систем кодування що прийняті 
на міжнародному рівні.

У реєстрі України має бути передбачено можливість співставлення цих 
систем кодування з  метою однозначного сприйняття даних реєстру. Крім 
того, існує деяка різниця між переліком забруднювачів, що рекомендо-
вані Протоколом, і  переліком забруднювачів, по яким надається звітність 
об’єктами (підприємствами) України.
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Згідно Додатку ІІ Протоколу об’єкти (підприємства) повинні надавати 
дані щодо викидів 86 забруднювачів. З метою гармонізації з міжнародними 
РВПЗ необхідно буде використовувати весь список хімічних речовин, що 
встановлений Протоколом про РВПЗ. 

Перехід на звітність за усім списком забруднювачів для підприємств 
України має бути поступовим.

У першу чергу підприємства зможуть звітувати щодо тих забруднювачів, 
які включені в  їх дозволи на викиди та за якими здійснюється виробничий 
екологічний контроль.

Надалі перелік забруднювачів, за якими підприємства будуть надавати 
звітність, має розширюватися з метою наближення до переліку встановле-
ного Протоколом. 

Дослідження та розробка пропозицій щодо структури реєстру викидів 
повинні бути проведені з урахуванням вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» від 25.06.91 №1264-XI, Постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. № 391 «Про затвердження Поло-
ження про державну систему моніторингу довкілля» і Директиви 2008/50/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради Європи від 21 травня 2008 р. про якість 
атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

СТРУКТУРА РЕЄСТРУ
Реєстр по суті є структурованою, комп’ютеризованою базою даних або 

декількома об’єднаними базами даних, яка ведеться окремо для конкретних 
забруднювачів або відходів, охоплює різні компоненти навколишнього се-
редовища, розрізняючи викиди у повітря, землю та воду і містить інформа-
цію про перенесення. Реєстр ґрунтується на обов’язковій звітності, яка по-
дається на періодичній основі.

На теперішній час за завданням Мінприроди України нашою установою 
ведеться робота з  підготовки структури Реєстру, яка відображається у  та-
бличному вигляді (наведено у таблиці 1на прикладі розділу звіту щодо ат-
мосферного повітря). 

Формат таблиці повинен стати основою для надання інформації з об’єктів 
(підприємств) до державного РВПЗ.

Таблиця 1 — Звіт об’єкту (підприємства) за 20__ рік

Назва об’єкта

Юридична 
назва 

об’єкта

Код 
ЄДРПО

Юри-
дична 
адреса

Відпо-
відальна 

особа
(телефон)

Галузь 
виробництва

(код)

Місце
розташування Координати Загальна 

площа, 
км2

CAS Україн-
ський область місто Довгота Широта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Рис. 1 — Фізична модель структури бази даних Реєстру
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Рис. 1 — Фізична модель структури бази даних Реєстру
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Продовження табл. 1

Атмосферне повітря

Код основного 
виробничого 

процесу

Чисель-
ність

виробників

Виробнича 
потужність 

за основним 
процесом

Викиди (Т) точеним джерелом та дифузним (Д) джерелом

АС РМ2,5 …

Т Д ∑ Т Д ∑ Т Д ∑

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Продовження табл. 1

Атмосферне повітря
Викиди (Т) точеним джерелом та дифузним (Д) джерелом

… … … NO2

Т Д ∑ Т Д ∑ Т Д ∑ Т Д ∑
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ПРОГРАМНА ОСНОВА РВПЗ
База даних (БД) — фундаментальний компонент інформаційної системи. 

Її проектування відноситься до найбільш складних і відповідальних завдань, 
які пов’язані зі створенням будь-якої інформаційної системи. 

Для пілотного проектування БД Реєстру пропонується найбільш по-
пулярний спосіб зберігання даних  — реляційні бази даних (РБД), в  яких 
будь-яка таблиця складається з рядків і стовпців (або записів і полів). Рядки 
кожної таблиці містять відомості про представлених в ній факти (однотип-
них об’єктах). На перетині поля та записі знаходяться конкретні значення, 
які містяться в таблиці даних. Фізична модель структури бази даних Реєстру 
представлено на рис.1.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ
Для впровадження РВПЗ України необхідно виконати ряд заходів, серед 

яких:
— Приведення у відповідність нормативно-законодавчої бази та стандар-

тів;
— Розробити та затвердити структуру РВПЗ;
— розробити програмний продукт щодо ведення РВПЗ;
— визначити департаментами екології та охорони НПС ОДА об’єктів (під-

приємств), які повинні надавати інформацію до РВПЗ;
— оснащення об’єктів (підприємств), які повинні надавати інформацію до 

РВПЗ, відповідним однотипним програмним продуктом;
— визначення державного переліку забруднювачів, за якими має надава-

тись інформація до РВПЗ від об’єктів (підприємств);
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— доповнення статистичної звітності формою, яка відповідатиме вимогам 
РВПЗ;

— створення державного компетентного органу з ведення РВПЗ;
— забезпечення можливості доступу засобів масової інформації і громад-

ськості в Україні та регіонах до інформації РВПЗ;
— проведення дослідної реалізації РВПЗ у  одному (декількох) з  регіонів 

України;
— розроблення законодавчого акту щодо впровадження РВПЗ.
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Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проб лем», м. Харків

ВПЛИВ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИДНІПРОВ’Я  
НА СТАН ДОВКІЛЛЯ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ВСТУП
Характерною особливістю Придніпровського регіону України є  роз-

робка уранових руд в м. Жовті Води (Дніпропетровська обл.). Наявність під-
приємств початкової стадії ядерного циклу в м. Жовті Води, м. Дніпродзер-
жинську (нині м. Кам’янське), функціонування Запорізької АЕС, захоронення 
радіоактивних відходів, призвело до формування у регіоні складної радіое-
кологічної ситуації. Місто Жовті Води Дніпропетровської області стало єди-
ним в  Україні, де з  50х років XX ст., проводиться видобуток та переробка 
уранової сировини — основи ядерного палива для атомної енергетики. На 
території м. Жовті Вод знаходиться Жовторічанське родовище залізо-урано-
скандієвих руд. Розробка цього родовища проводиться з 1895 року. Спочат-
ку розробки і до середини 40-х років минулого століття відбувався видобу-
ток збагачених залізних руд, а з 1951 року розпочалася розробка уранових 
руд, яка була завершена наприкінці 1989 року. Уранова руда видобуваєть-
ся шахтним способом. На Жовторічанському промисловому майданчику, 
що став основним у  Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (нині ДП 
«СхідГЗК», Україна), розташована група шахт («Вільховська», «Північна-Дре-
нажна», «Капітальна», «Нова», «Нова-Глибока», «Південна-Вентиляційна»). Ро-
довище розкрите стовбурами: шахта «Нова» до горизонту 755 м, шахта «Но-
ва-Глибока», до горизонту 1105 м, шахта «Вільховська» до горизонту 755 м. 
За період із 1951 по 1989 рік балансові запаси уранових руд цілком погашені 
і їхній видобуток припинений. Шахта «Нова» споруджена в повоєнні роки на 
Жовторічанському родовищі комбінатом «СхідГЗК» для відпрацьовування 
покладів уранових і залізних руд. Після відпрацьовування уранових руд на 
початку дев’яностих років шахта «Нова» була передана спільному підприєм-
ству СП «СхідГЗК-Ашурст» [1-3]. 

За період експлуатації Жовторічанського родовища сформувалися два 
кар’єри («Габаєвский» та «Веселоіванівський») та чотири хвостосховища (від-
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працьований кар’єр бурих залізняків (КБЗ); балки «Щербаківська» («Щ»); 
«Разбері» («Р») і  «Тернівська» («Т»). Хвостосховища займають більше 3,505 
тис. га, на яких накопичено біля 50 млн. т відходів із загальною активністю 
62,1 тис. Кі. Для контролю підземних вод по периметру хвостосховищ про-
бурено відповідно 74 і 70 свердловин. 

З півночі, на відстані 2-х кілометрів розташований гідрометалургійний 
завод (ГМЗ) з переробки уранової руди та його резервне «хвостосховище» 
в кар’єрі бурих залізняків (КБЗ). По технологічній трасі хвостова пульпа від 
гідрометалургійного заводу з  відходами збагачення уранових руд надхо-
дить до головного хвостосховища в балці «Щербаківська» («Щ»), що розта-
шоване з півдня на відстані 1,5 км. 

Підприємства з  видобутку та переробки уранових руд  — це потужні 
джерела радіаційного впливу на навколишнє середовище, що потребує 
проведення цілого комплексу спеціальних заходів, спрямованих на зни-
ження радіаційного забруднення довкілля, а  також на радіаційний та со-
ціальний захист мешканців, які вимушені проживати в  зоні техногенного 
радіаційного впливу (Стусь та співавт., 2000) [4-6]. 

Найбільш небезпечними з радіаційної точки зору є Жовторічанське ро-
довище та зона захоронення радіоактивних відходів у балці «Разбері» (хвос-
тосховище „Р”), розташованого на лівому березі долини р. Жовта, яке ви-
користовується в якості накопичувача при скиданні відходів шахти „Нова”. 
Хвостосховище „Р” небезпечне не тільки за радіаційними показниками, але 
і  за токсичними. Усереднений хімічний склад скидних вод за складом ме-
талів та мікроелементів був наступний: берилію < 0,00005 (гранично при-
пустима концентрація (ГПК) — 0,002), ртуті < 0,0005 (ГПК — 0,0005), барію 
< 0,001 (ГПК — 0,1), кобальту < 0,002 (ГПК — 0,1), молібдену < 0,002 (ГПК — 
0,25), миш’яку < 0,003 (ГПК — 0,005), нікелю < 0,001 (ГПК — 0,1). Інші мета-
ли присутні у невеликій кількості: свинець — 0,011 мг/л (ГПК — 0,03 мг/л), 
цинк — 0,08 мг/л (ГПК — 1,0 мг/л). Вміст кадмію перевищував ГПК у два рази 
в одній із 12 відібраних проб. По міді зафіксовано 11 ГПК, цинку — 8 ГПК, 
заліза  — 5,8 ГПК. Перевищення ГПК відмічені по алюмінію, брому, залізу, 
марганцю. Сульфати  — 545 мг/л; азот амонійний  — 1,28  мг/л; нафтопро-
дукти — 0,04 мг/л. З 1992 по 2002 роки в шахтних водах, за даними СЕС № 
9, фіксувалися концентрації урану, що близькі до PCingest. При цьому вміст 
урану у р. Жовтій, що протікає неподалік від хвостосховища, складав 0,004-
0,039 мг/л і не перевищував ГПК. Хвостосховище „Р” оконтурене земляною 
греблею з ущільнених суглинків і глин, природним екраном греблі є глинис-
ті і суглинні грунти. Здреновані освітлені води хвостосховища відводяться 
у р. Жовту у вигляді дренажного струмка. Річка Жовта, що протікає у східній 
частині селітебної території м. Жовті Води з півночі на південь, відносить-
ся до річок категорії господарсько-побутового значення і  не є  джерелом 
питного водопостачання. Шахтні і  дренажні води змішуються з  водами р. 
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Жовтої із перемінною по місяцях витратою. Після цього шахтні, шламові 
і  річкові води змішуються в  тому числі зі скидами міських каналізаційних 
очисних споруд із додатковими кількостями вод р. Жовта і  потрапляють 
у р. Інгулець.У р. Інгулець відбувається останнє змішування; води р. Жовтої 
розбавляються водами р. Інгулець. Радіонуклідний склад вод, отриманий 
у результаті змішування на цьому ступені, визначає якість вод, що потрапля-
ють у  розташоване у  1 км вище водосховище «Карачуни».Слід зауважити, 
що хімічний склад зворотних вод, що скидаються із хвостосховища «Р» в р.
Жовта, формується за рахунок суміші природних вод (шахтної та підземного 
водопритоку в балку «Р») і води поверхневого стоку та атмосферних опадів 
є  стабільним на протязі всього скиду. Незначне перевищення мінераліза-
ції, в основному, за рахунок сульфат-іонів, обумовлене природним факто-
ром даного регіону. Природна мінералізація підземних вод водоносного 
комплексу кристалічних порід, які формують водо притік у шахту та врайоні 
балки «Р» становить від 1500 до 5500 мг/л, сульфатно-натрієвого складу та 
строкаті за вмістом сульфатів від 1200 до 2700 мг/л. На підприємстві немає 
технологій і факторів, які б підвищували вміст сульфатів в оборотній воді. 
Високий вміст сульфатів р.Жовта поясн.ється тим, що зона протікання річ-
ки проходе по регіону з  підвищеною мінералізацією підземної природної 
води, яка живить річку. 

Хвостосховище „Щ” є джерелом радіоактивного забруднення атмосфер-
ного середовища південної частини міста у  літній період. Хвостосховище 
„Щ” розташоване на відстані 1,5 км на південь від м. Жовті Води в  межах 
балки «Щербаківська». Займає площу 256 га. Сховище наливного типу є час-
тиною системи замкнутого водообороту ГМЗ., без стоку у  відкриту гідро-
графічну мережу. Відповідно до проекту, організовано перехват дренажних 
вод огороджуячою греблею, а також перехват і відведення в р. Жовта до-
щової води з  площі водозбору балки навкруги хвостосховища. За період 
експлуатації накопичено 27,7 млн. тонн радіоактивних відходів, що містять 
уран, торій, свинець, полоній загальною активністю 282,2х1012 Бк (щорічне 
надходження радіоактивних відходів  — 467876,13 тонн).Радіаційна ситуа-
ція в  санітарно-захисній зоні балки «Щербаківська» наступна: потужність 
дози гамма-випромінювання становила від 0,1 до 4,32 мкЗв/годину (в се-
редньому  — 0,47784  мкЗв/годину); сумарна альфа-активність при родних 
радіонуклідів грунту знаходилась у межах від 21,27 до 1106 Бк/кг; сумарна 
альфа-активністьв рослинності становила від 2,3 до 170,2 Бк/кг; питома су-
марна альфа-активність природних радіонуклідів у зернових культурах ко-
ливалась в межах від 14,4 до 28,7 Бк/кг. Ексхоляція радону з поверхні хвос-
тосховища складає 2-10 Бк/м2 х с. Вміст радіонуклідів перевищує тимчасово 
припустимий рівень: урану природного — на 11%, радію-226 — на 33%, за 
сумарною альфа активністю — на 94,65%. Проводячи аналіз води в цьому 
регіоні можна зробити висновок, що вода р. Жовтої, що є притокою р. Інгу-
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лець, впливає на вміст радіонуклідів у ній. Санітарно-захисна зона проек-
тною ширинною 1000 м організована, озеленена, режим зони дотримуєть-
ся. Найближче житло розташоване на відстані 1500 м від греблі. Атмосферні 
опади, які переходять у поверхневий стік, на території ГМЗ практично ціл-
ком перехоплюються системою поверхневого водовідводу. Скидання пере-
хоплених поверхневих вод здійснюється у хвостосховище ГМЗ у балці «Щ». 
Скидання, утворенних в процесі виробництва стоків і хвостів, здійснюється 
у хвостосховище ГМЗ, розташоване в балці «Щ». 

На відстані 2-х км на північ від житлової забудови міста, на вододільному 
плато р.р. Жовта і  Зелена, розташоване відпрацьоване хвостосховище ра-
діактивних відходів бурих залізняків (КБЗ). Площа хвостосховища складає 
54,8 га, об’єм твердих відходів 12,4 млн. м3. Найближчі населені пункти: 2 км 
в південному напрямку — м. Жовті Води, в південно-західному — с. Зелений 
Гай, 1.7 км в східному напрямку в долині р. Жовта — с. Весело-Іванівка. Під 
хвостосховище використаний відпрацьований кар’єр бурих залізняків (КБЗ), 
який складається з малої чаші глибиною 10-15 м і великої чаші глибиною 60-
65 м. Карєр використовувся під складування відходів без спеціальних проти-
фільтраційних заходів. Складування хвостового матеріалу, що представляє 
відходи переробки уранових руд, планомірно провадилося у період з 1964 
по 1982 роки шляхом гідро наливання. В його чашу покладено 15,944 млн. 
тонн хвостів. Загальна активність складає 93,3х1012 Бк. Прооектна санітар-
но-захисна зона шириною 500м організована, режим зони дотримується. Ве-
лика частина поверхні хвостосховища з метою попередження негативного 
впливу на навколишнє природне середовище покрита ізолюючим прошар-
ком (шаром глинозему товщиною 70 см, та закріплена шаром кварциту тов-
щиною 20 см), а на частині, що залишилася, є ставок, що використовується як 
резервна ємність. Враховуючи, що у промзоні міста, в його північній частині, 
розташований Гідрометалургійний завод з переробки уранової руди, місто 
Жовті Води з усіх сторін оточене радіаційно-небезпечними об’єктами. Робо-
та і  розташування цих об’єктів спричиняють (викиди в  атмосферу, відвали 
твердих відходів, скидання стічних вод) шкідливий вплив ряду виробничих 
чинників на навколишнє природне середовище і населення міста, що скла-
дає біля 45 тисяч чоловік. 

Видобуток та збагачення уранових руд, який проводиться з початку 50-х 
років Східним ГЗК стало спеціфічною особливістю формування радіаційної 
обстановки в м. Жовті Води (Ю.Н.Сорока, 1997) і першим джерелом радіое-
кологічного забруднення Придніпров’я. Це призвело до утворення 550 тис. 
м3 відвалів пустих порід і забалансових руд та порушенню 968 га плодород-
них земель. В цей же період (період холодної війни) відбувалося створення 
та інтенсивне випробування ядерної зброї, яке призвело до глобального 
забруднення земної кулі, особливо штучними радіонуклідами 137Cs, 90Sr. Це 
стало другим джерелом радіоекологічного забруднення Придніпров’я. На 
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стан радіоекологічного забруднення Придніпров’я (забруднення регіону 
радіонуклідами 137Cs, 90Sr) негативно вплинула аварія на ЧАЕС (1986 р.), як 
третє джерело радіоекологічного забруднення Придніпров’я. В  резуль-
таті цього в  регіоні відбулося накопичення природних та штучних радіо-
нуклідів. 

Історично склалася ситуація, коли радіаційно-небезпечні об’єкти були 
розміщені, в основному, в межах міста Жовті Води. Населення було змуше-
не постійно жити в  зоні радіаційного забруднення, яке перевищує норми, 
встановлені Нормативами радіаційної безпеки України (далі — НРБУ-97). За 
результатами досліджень повітря на радіаційні показники встановлено, що 
відносно фонових величин, та встановлених нормативів концентрація раді-
онуклідів значно зменшується із зростанням відстані від греблі хвостосхо-
вища та огорожі ГМЗ. На межі СЗЗ та в зонах спостереження концентрація 
радіонуклідів в основному знаходиться на нижній межі вимірювання. 

На формування радіаційного становища в  місті вплинуло забруднення 
доріг, тротуарів, житлових будинків, шкіл та дитсадків, інших споруд і при-
міщень гірничими породами, які містили радіоактивні матеріали, що нега-
тивно впливає на навколишнє середовище та мешканців міста (Люлько А.В. 
и соавт., 1996; Моисеенко Н.Н. и соавт., 1996; 1996; Ляшенко, 1993; 1995; 1996; 
2001). В результаті цього, на території міста Жовті Води утворилися окремі 
локальні ділянки (до 450 ділянок) з радіаційним фоном 40- 500 мкр/год (при-
родний фон становить 15-22 мкр/год).За даними відомчої лабораторії радіо-
активне забруднення грунту навколо м. Жовті Води (на відстані від 10 до 40 
км) не перевищує фонових значень по сумарній альфа-активності і складає: 
м.Пятихатки  — 1776 Бк/кг, с.Комісарівка  — 1443 Бк/кг, с. Ерастівка, метео-
станція — 2220 Бк/кг, с. Жовте — 2553 Бк/кг.

Забруднення грунту природними радіонуклідами з  перевищенням фо-
нових показників реєструється в межах СЗЗ на ділянках безпосередньо при-
леглих до греблі сховищ або огорожі ГМЗ по ходу пульпопроводу. На межі 
СЗЗ максимальна активність природних радіонуклідів в грунті складає 146, 
5 Бк/кг, а максимальний результат атмосферних опадів складає 1,243 Бк (м2 

х добу), що не перевищує контрольний рівень 7,4 Бк (м2 х добу). За резуль-
татами дослідження підземних вод в  мережі спостереження свердловин, 
підвищення концентрації природних радіонуклідів не виходить за межі 
СЗЗ і  реєструється на межі огороджуючих гребель хвостосховищ та на те-
риторії ГМЗ. Забруднення рослинності складає: калій-40  — 308-412 Бк/кг; 
торій-232 — 3,0 — 3,7 Бк/кг; уран-238 — 1,5 — 3,4 Бк/кг; потужність експози-
ційної дози (ПЕД) — 13,0 мкР/годину[14-16]. 

В умовах м. Жовті Води історично сформувалася складна екологічна 
обстановка, обумовлена наявністю підвищенного природного фону ра-
діоактивності та розвинутої уранодобувної і  переробної промисловос-
ті (В.И.Ляшенко, 1995). Працівники основного виробництва та населення 
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міста отримують підвищену дозу радіаційного опромінення (В.И.Ляшенко, 
1994 А.В.Люлько и соавт., 1996), а також підлягають комбінованому впливу 
відходів  — пилу уранової руди, радону та продуктів його розпаду. У  соці-
ально-економічному розвитку міста накопичилося багато проблем, що по-
требують невідкладного розв’язання. Виявлено забруднення грунтів, води 
та атмосферного повітря такими радіонуклідами, як уран-238, радій-236, 
свинець-210 і полоній-210. У поверхневому шарі грунту концентрація урану- 
238 перевищує фонову в 2-7 разів, радію-226 — у 2-9, свинцю-210 — в 2-25, 
полонію-210 — в 2-17 разів. У місті накопичено близько 50 млн. тонн відхо-
дів, у тому числі 1,4 млн. тонн токсичних I-IV класів небезпеки. Перевищення 
подвійного нормативу концентрації радону в житлових приміщеннях стано-
вить 9 відсотків, а  у приватному секторі  — понад 21 відсоток, що у  кілька 
разів перевищує норми НРБУ-97. За вибірковими даними Українського на-
укового центру радіаційної медицини (м. Київ) у 42 % обстежених будинків 
у  м.  Жовті Води еквівалентна рівноважна обємна активність радону пере-
вищила регламент (100 Бк/м3) для будівель, що експлуатуються. Значною 
проблемою не тільки міста, але й усього регіону є утилізація та захоронення 
джерел іонізуючого випромінювання на ВАТ «Електрон-Газ», де зберігається 
17996 одиниць джерел іонізуючого та нейтронного випромінювання сумар-
ною активністю 14675 Кі, більшу частину яких розміщено ще у 90-х роках ми-
нулого сторіччя[7-9]. 

Все це негативно впливає на стан здоров’я мешканців міста Жовті Води, 
постійно погіршується демографічна ситуація; зростає захворюваність 
і смертність населення, зменшується народжуваність. Навіть у малих дозах 
вплив іонізуючої радіації викликає мутагенний, імуносупресивний та цито-
токсичний ефекти (В. А. Зайцев та співавт., 1992; В. Н. Шубік 1992; B. H. Erickson, 
G. G. Hall 1983), передчасне старіння (В. Н. Чернишов та співавт., 1992), пору-
шення функції усіх органів і в тому числі сім’яників (D. K. Clifton, W.J.Bremner, 
1983; M. I. Meistrich, R. C. Sumuels, 1985; B. M. Cattanach, C. Rasberry, 1986). 
Джерела іонізуючого випромінювання, згубно діють на статеві клітини, при-
гнічують активність стероїдних гормонів та синтез рецепторних білків, ви-
кликаючи загальне пригнічення гонадотропної активності та порушення 
сперматогенезу. Відмічається зростання зростання імунодефіцит них станів, 
аутоімунних захворювань, онкопатології, несприятливого перебігу вагітнос-
ті та пологів, зростання урологічних патологій. В  структурі розповсюдже-
ності захворювань перше місце займають хвороби органів дихання та кро-
вообігу, друге  — системи травлення, третє  — захворювання сечостатевих 
органів.(стусь автореферат) Захворюваність населення має стійку тенденцію 
до зростання. Зокрема, в  місті рівень захворюваності інфарктом міокарду 
та хронічним бронхітом перевищує середньообласні показники в  2 рази 
(Ю.А.Солонько и соавт., 1995). Населення міста скорочується темпами, біль-
шими ніж у середньому по Україні в 2,1 раза (майже на одну тисячу чоловік 
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щорічно). Рівень онкологічних захворювань зріс майже в 2 рази у чоловіків 
(переважно за рахунок раку легень, шлунку та кишок) та в 1,3 раза у жінок 
(в  основному за рахунок раку молочної залози). і  онкологічна захворюва-
ність і смертність в м. Жовті Води найвища в Дніпропетровській області і пе-
ревищує середні показники по Україні. Захворюваність на туберкульоз май-
же в 2 рази перевищує середньообласні. Відмічається також високий рівень 
вроджених аномалій у дітей.

Враховуючи ті обставини, що починаючи з 50-х років минулого століття 
населення м. Жовті Води змушине проживати в зоні впливу радіаційного за-
бруднення, уряд України прийняв спеціальну постанову, згідно якої затвер-
джено Державну програму заходів щодо радіаційного та соціального захис-
ту населення м. Жовті води Дніпропетровської області (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 8 червня 1995 року №400) [8-10].

Основними завданнями Програми стали: 
•	 створення та забезпечення функціонування системи постійного спо-

стереження та контролю за станом навколишнього природного се-
редовища, у тому числі радіаційним, і медико-біологічним станом;

•	 проведення робіт щодо оздоровлення навколишнього природного 
середовища на території міста;

•	 забезпечення радіаційної безпеки та запобігання виникненню над-
звичайних с ситуацій техногенного характеру;

•	 приведення радіаційного фону в житлових, громадських приміщен-
нях, будівлях, спорудах до рівня, визначенного нормами НРБУ-97, на-
дання населенню, житло якого неможливо привести до норм НРБУ-
97, нового житла;

•	 забезпечення додаткового харчування і  оздоровлення дітей та на-
дання матеріальної допомоги жителям, які мешкають на територіях 
з незадовільним екологічним станомі підвищенним радіаційним фо-
ном;

•	 надання додаткової медичної допомоги дітям, вагітним жінкам і по-
роділлям, громадянам, що мають пільги, визначені законодавством;

•	 розвиток мережі лікувально-профілактичних закладів та забезпечен-
ня їх функціонування. 

Подальше проведення заходів щодо радіаційного та соціального захис-
ту населення м. Жовті води регулюється: 

— Постановою КМ України від 5 05 2003 р. №656. Про затвердження 
Програми радіаційного і  соціального захисту населення м. Жовті 
Води на 2003 — 2012 роки. 

— Постановою КМ України від 25 06 2012 р. №579. Про затвердження 
Програми радіаційного і  соціального захисту населення м. Жовті 
Води на 2013 — 2022 роки[11-13]. 
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РОЗВИТОК ПРОГРАМИ РАДІАЦІЙНОГО  
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МІСТА
У зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням, урядом України вище 

зазначена Програма продовжувалась двома відповідними постановою КМУ 
від 5 травня 2003 року №656- на 2003-2012 роки та від 25 червня 2012 року. 
№ 579 — на 2013-2022 роки. Комплекс робіт з реабілітації забрудненої тери-
торії міста передбачає вирішення завдань з загальним бюджетним фінансу-
ванням України, понад 200 млн. грн. грн., включаючи проведення комплексу 
робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових наван-
тажень на населення та посилення соціального захисту населення, що меш-
кає на територіях з підвищеним радіаційним фоном [14-16].

ШЛЯХИ ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз показує, що підприємства атомної промисловості надають раді-

оекологічне вплив на навколишнє природне середовище та населення. Для 
профілактики вредного впливу на організм людини радіаційного забруд-
нення необхідне встановлення систематичного санітарного нагляду за вміс-
том ЕРН та важких металів у харчових сировинних продуктах та продуктах 
харчування. За допомогою проектів МАГАТЕ, двостороннє співробітництво 
з Норвегією, Швеція і США в Україні, Російська Федерація, країни Централь-
ної Азії робиться заходи по гармонізації та удосконалення регуляторних 
вимог і критерії, спрямований на підтримку підготовчого етапу планування 
і здійснення реабілітаційних програм. Ефективність виконання реабілітацій-
них заходів багато в чому залежить від наявності відповідних національних 
стратегій екологічної безпеки, нормативних вимог та регуляторних механіз-
мів, а також досвіду управління подібними проектами відповідно до міжна-
родних стандартів [17-21].

ВИСНОВКИ
1. Встановлено радіаційне забруднення територій та споруд Желтые 

Воды, в частности, виявлено 5368 аномалій з потужністю експозиційної 
дози (МЭД) вище 50 мкР/ч., В тому числі 71% аномалії розташовані на те-
риторії домовласництва приватного сектора, в  фундаментах житлових 
будинків — 1174 аномалії; 70,5% будинків приватного сектора мають ек-
вівалентну рівноважну концентрацію (ЕРК) радону та дочірні продукти 
його розпаду понад 100 Бк/м3; серед 2625 обследованных домов сред-
нее значение ЭРК радона складає 633 Бк/м3 (при нормі 50 Бк/м3).

2. Показано, що перевищення нормативного рівня еквівалентної рівно-
важної об’ємної активності радона 50 Бк/м3 в  окремих приміщеннях 
обумовлене його виділенням підпольного простору та каналу введення 
зовнішньої теплової та водопровідної мережі, внутрішніх каналів розпо-
ділу теплосети.
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3. Пропонуються заходи щодо зменшення активності радону в  повітрі 
приміщень шляхом заповнення каналу теплової мережі з  зовнішньої 
сторони будівлі шаром глини на глибину 1 м і його ущільнення, герме-
тизація введення теплової та водопровідної мережі через фундамент 
будівлі та бетонування причалу, що зменшує объемну активність радо-
ну в приміщенні в 5—6 раз. Повна герметизація полів з поліетиленовою 
плівкою або іншими матеріалами, або ізоляція окремих розробок і місць 
підведення комунікацій, а також ізоляція поверхонь грунту бетонним по-
криттям спільно з поліетиленовою плівкою або одним бетоном зменшує 
активність радона в повітрі до двох разів.

4. Рекомендована система радіаційного моніторингу уранових об’єктів 
на базі приладів та автоматизованих систем нового покоління. Система 
радіаційного контролю включає чотири спостережних поступу на річ-
ках Жовта та Зелена, спостережні свердловини на території ГМЗ, що до-
зволяє уточнити площа загрязненню підземних вод та розповсюдження 
водних горизонтів.
Робота виконана за сприяння фахівців провідних наукових інститутів 

і  центрів України, громадськості міста, органів місцевого самоврядування 
(голови міської адміністрації різних періодів обрання), депутатів міської та 
обласної Рад, Дніпропетровській і Кіровоградській обласних державних ад-
міністрацій, Народних Депутатів України, Міністерств, відомств, Кабінету Мі-
ністрів України та інших.
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ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ ВОД В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 
УКРАЇНИ, РОЗТАШОВАНИХ НА ЕВТРОФОВАНИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ

На даний час, значна увага в світі приділяється використанню евтрофо-
ваних водних об’єктів, схильних до «шкідливого цвітіння», для питного водо-
постачання або в рекреаційних цілях, що створює високий рівень небезпеки 
для здоров’я людини. Ця проблема не обходить і Україну. 

Внаслідок «шкідливого цвітіння» відбуваються зміни біологічних харак-
теристик водних об’єктів при їх евтрофуванні, серед яких слід зазначити: 
зменшення видової різноманітності, збільшення чисельності і біомаси окре-
мих компонентів фітоценозу, спрощення екосистеми; підвищення чисель-
ності і біомаси мікроорганізмів: бактерій, грибів, актиноміцетів, вірусів; по-
силення розвитку патогенних і умовно — патогенних організмів (сальмонел, 
шигел, вібріонів, тощо); збільшення біомаси фітопланктону, перифітону, фі-
тобентосу; посилення росту макрофітів, накопичення їх біомаси, заростання 
літоралі, зменшення видового розмаїття зоопланктону і зообентосу;  якісна  
і  кількісна  зміна  фауни  літоралі,  бентосу; зменшення чисельності і біо-
маси цінних видів риб; посилення паразитарних захворювань риб і інших 
гідробіонтів, а також водоплавних птахів; погіршення якості рибопродуктів 
за рахунок нагромадження різних хімічних сполук, у тому числі токсинів си-
ньозелених водоростей.

Очистка і скидання у водні об’єкти поверхневих стічних вод з території 
населених пунктів практично всюди здійснюється з порушеннями існуючих 
санітарних норм, здебільшого ці води скидаються неочищеними. У резуль-
таті поверхневі стічні води є одними з найбільших забруднювачів водних 
об’єктів біогенними сполуками патогенної мікрофлори, що призводить до 
значного евтрофування водних об’єктів України. 

Поверхневі стічні води — це води, що відводяться з забудованої терито-
рії, на якій вони утворилися внаслідок випадіння атмосферних опадів. Якіс-
ний стан поверхневих стічних вод залежить від характеру поверхні, з якої 
стікає дощова вода (асфальтоване покриття доріг, покрівлі будівель, гравій-
но-садове покриття, ґрунтові поверхні, газони) [1].  
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Поверхневі стічні води, що утворюються внаслідок техногенних аварій 
на водовідвідних мережах побутових та виробничих стічних вод можуть 
надходити у водні об’єкти недостатньо очищеними. В Україні зношеність ко-
лекторів та каналізаційних трубопроводів складає 25%, що призводить, як 
мінімум, до 2-х аварійних ситуацій на рік на кожному кілометрі колекторних 
трубопроводів. За експертними оцінками фахівців, внаслідок таких аварій 
в середньому 1-2 % річних витрат побутових стічних вод становляться по-
верхневими стічними водами і на очисні біоспоруди населених пунктів не 
потрапляють. Таким чином, скиди неочищених поверхневих стічних вод у 
поверхневі водні об’єкти України є джерелом надходження патогенної мі-
крофлори. Надходження цих вод у водотоки і водойми призвело до того, що 
в межах багатьох населених пунктів водні об’єкти є небезпечними в санітар-
но-епідеміологічному відношенні. 

Для частини поверхневих стічних вод очищення передбачене, але в 
основному лише механічне. Існує загроза екологічних ускладнень над водо-
токами і водоймами населених пунктів, через забруднення водних об’єктів 
стічними водами. Поверхневі стічні води надходять у водні об’єкти як по тру-
бопроводах відведення дощових і талих вод, так і поверхневим способом. 
Слід відзначити, що склад поверхневих стічних вод  (організованих та неор-
ганізованих) у значній мірі залежить від рівня антропогенного навантаження 
на територію населеного пункту, його благоустрою, складу ґрунтів, рельєфу, 
тощо.

У районах багатоповерхової забудови з високим рівнем благоустрою 
використовуються закриті мережі (трубопроводи, колектори). Такі мере-
жі прокладають також і вздовж більшості вулиць, що використовуються як 
транспортні магістралі. Відкриті водовідвідні мережі (нагірні канали, канави, 
лотки) частіше за все використовуються в районах малоповерхової забудо-
ви, в сільських населених пунктах. Для системи дощової каналізації харак-
терною є наявність великої кількості випусків у водні об’єкти, як постійної 
дії, так і тимчасової. 

Відповідно до ДБН В.2.2.5-7:2013 «Каналізація, зовнішні мережі та спо-
руди. Основні положення проектування», дощоприймачі закритих вуличних 
мереж треба обладнувати пристроями для уловлювання піску та твердого 
сміття лише у напівроздільних системах водовідведення, які на жаль не до-
статньо знайшли поширення в Україні. Дощоприймачі існуючих систем водо-
відведення, як правило, не обладнані пристроями для уловлювання піску та 
твердого сміття. Через це пісок та усі тверді предмети, що проходять через 
решітки дощоприймачів, накопичуються у водовідвідних трубопроводах і з 
часом замулюють та засмічують їх. Практика експлуатації водовідвідних ме-
реж показує, що вони виходять з ладу внаслідок їх замулювання та засмічен-
ня приблизно через 30 років експлуатації. 
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Неочищені поверхневі стічні води, що не потрапляють у водовідвідні ме-
режі через їх замулювання та засмічення, стікають у водні об’єкти поверх-
невим способом по відкритих лотоках або природних пониженнях рельєфу 
(рівчаки, тальвеги, яри та ін.). Це зумовлено тим, що у вертикальному плану-
ванні забудованих територій, прилеглих до водних об’єктів, часто, не перед-
бачені спеціальні конструктивні елементи (парапети, бордюри, кювети і т.п.)  
для перехоплення поверхневих стічних вод з метою їх подальшої очистки 
[1-4]. 

Значним фактором забруднення поверхневих стічних вод є ґрунти, осо-
бливо евтрофовані. Одним з шляхів евтрофування ґрунтів є зрошення зеле-
них насаджень в межах населених пунктів [5], що часто може відбуватись 
з евтрофованих водних об’єктів та слугувати джерелом забруднення ґрун-
тів — токсичними речовинами, зокрема, токсинами  ціанобактерій. Ці ток-
сини мають здатність до накопичення у ґрунтах. Евтрофовані ґрунти збага-
чуються поживними речовинами з міської та приміської території, зокрема, 
яка занята під зеленими насадженнями без твердого покриття. 

Механізм адсорбції та накопичення мікроцистинів у ґрунті обумовлений 
хімічним зв’язуванням з іонами металів на поверхні частинок ґрунту [6]. Тому 
завдяки можливості адсорбції на частинках ґрунту, мікроцистини можуть на-
копичуватися у ґрунті протягом тривалого часу. Вміст мікроцистинів у ґрунті 
в концентраціях від 1,3 до 3,9 мкг екв. MC-LR L-1 (суха вага) виявлено навіть 
після 90-денного зрошування водою, що містила розчинений ціанобактері-
альний екстракт у кількості 100 мкг екв. MC-LR L-1 [7].

Дослідження з використання радіоактивного маркера 14С-МС-LR свід-
чать, що мікроцистини можуть попадати навіть у підземні води, де вони кра-
ще зберігаються, ніж у ґрунтах. 

У поверхневі стічні води можуть надходити небезпечні токсини ціано-
бактерій як з евтрофованих грунтів, так і з забруднених ґрунтових вод. По-
верхневі стічні води, що містять токсини ціанобактерій, в свою чергу, потра-
пляють в евтрофовані водні об’єкти. 

Важливим джерелом збагачення ґрунтів біогенами частіше за все є місь-
кі відходи. Зокрема, у екосистемі міста часто спостерігається накопичення 
біогенів — азоту та фосфору, завдяки чому зараз у наукову термінологію ста-
ло увійшов термін «евтрофування ґрунтів» [8]. 

Термін «евтрофування» взагалі означає стан збагачення середовища 
надлишковими поживними елементами.  Цей термін до цього часу вживався 
лише по відношенню до водних об’єктів. Проте ґрунти (особливо культурні), 
поступово поповнюються надлишками біогенів, тому вони визначаються як 
евтрофовані.

Накопиченню фосфору сприяє низька рухливість ґрунту. Збагачення 
фосфором, зазвичай, відбувається при наявності важких металів — Cu, Zn 
та Pb, адже по відношенню до фосфору вони мають високий взаємний ім-
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мобілізаційний ефект. Дослідження показали, що значна мобілізація та ви-
вільнення біогенів P, NO3- та інших компонентів відбувається у разі, коли 
концентрації цих компонентів перевищують певні критичні значення. Ці 
порогові величини є дуже важливими у сенсі важливості визначення ста-
ну ґрунту не лише для сільського господарства, але й для навколишнього 
середовища.

При накопиченні надлишків поживних речовин часто відбувається  фі-
зична, хімічна та біологічна деградація ґрунтів. Евтрофування ґрунтів нега-
тивно впливає на біорізноманіття ґрунту та є безпосередньою загрозою і для 
водного середовища.

При використанні та управлінні сталістю стану ґрунту у міських та при-
міських системах повинно приділятися більше уваги новим свідченням 
щодо їх евтрофування [8]. Зараз поширюються дослідження щодо евтрофу-
вання не тільки міських, але і лісових ґрунтів. Евтрофуванню ґрунтів, зокре-
ма, лісових, присвячено дослідження [9], в якому проаналізована чутливість 
лісових грунтів до евтрофування, викликаного атмосферним осадженням 
сполук азоту. Дослідження проводилося з використанням методу простого 
масового балансу (SMB) [10]. 

 Для розрахунку перевищення критичних навантажень азотом були ви-
користані значення осадження азоту. Виявилось, що природні лісові екосис-
теми можуть витримувати навантаження азотом при його осадженні більше 
ніж 10 кг N ha-1 yr-1. Найменше критичне навантаження (приблизно 10 кг N ha-1 

yr-1), головним чином, траплялося у внутрішній зоні евкаліптових насаджень, 
тоді як найбільші значення критичного навантаження азоту (приблизно 68 
кг N ha-1 yr-1) спостерігалися у евкаліптових насадженнях на малих висотах у 
прибережній зоні. 

Перевищення критичних рівнів, виходячи з рівнів осадження азоту за 
даними 2001 р., відбулося у 40% лісових ґрунтів, що свідчить про необхід-
ність контролю викидів азоту у цих зонах для запобігання можливому ев-
трофуванню ґрунтів і, як наслідок, у подальшому — евтрофуванню водних 
об’єктів. Аналіз складу опадів показав, що основною сполукою, відповідаль-
ною за осадження азоту, був амоній, який, надходив від  сільськогосподар-
ських та тваринницьких видів діяльності [9]. 

У разі евтрофувння грунтів, відбувається накопичення токсичних ціано-
бактерій у рослинах, що небезпечне при вирощуванні їстівних рослин. Чим 
більше ступінь евтрофованих грунтів, тим більша небезпека для здоров’я 
людини. Вплив евтрофованих грунтів на здоров’я людини пов’язаний з тро-
фічними рівнями, тобто відбувається за ланцюгом трофічних рівнів.   

Синергізм дії ціанотоксинів посилюється при одночасному споживанні 
людиною питної води з евтрофованого водного об’єкта та їжі з евтрофова-
них ґрунтів.
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Здійснення заходів щодо переходу на екологічно безпечне водовідве-
дення сприятиме  створенню керованої екологічно безпечної системи во-
довідведення населених пунктів України, в тому числі і поверхневих стічних 
вод. 
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ХИМИЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ АКТИВНОГО ИЛА
Вспухание активного ила, вызванное интенсивным развитием нитча-

тых бактерий, может привести  к серьезным эксплуатационным пробле-
мам на городских очистных сооружениях. 

Цель статьи показать эффективность  метода химического мутаге-
неза, направленного на подавления роста нитчатых организмов, что при-
водит к  существенному улучшению качества очистки сточных вод и пре-
дотвращает загрязнение природных водоемов.

Нитчатые бактерии в активном иле, могут иметь как положительное, так 
и отрицательное значение. Их позитивная роль выражается в том, что: нит-
чатые бактерии активно участвуют во многих биохимических процессах, та-
ких как окисление соединений железа, серы и углерода; нитчатые бактерии 
образуют «скелет» или «каркас» хлопьев активного ила, благодаря чему хло-
пья лучше и быстрее отстаиваются, и имеют больше сопротивление к разру-
шению. Таким образом, если нитчатые бактерии содержатся в активном иле 
в небольших количествах, то это положительное явление [2].

Однако, появление большого количества нитчатых бактерий в активном 
иле может стать причиной плохого осаждения и образования устойчивой 
пены. Если такое явление имеет место, то необходимо определить тип бак-
терий, создающих проблему, для возможности применения необходимых 
мер защиты от нитчатого вспухания.

Процесс нитчатого вспухания характеризуется нарушением нормаль-
ного развития флокулообразующих бактерий и доминирующим развитием 
нитчатых микроорганизмов. В результате сокращается прирост биомассы 
активного ила. Это приводит к снижению эффективности биохимического 
окисления органических веществ и ухудшению качества биологической 
очистки.

Так, на станции очистных сооружений г. Сумы с октября 2017 года зафик-
сировано значительное увеличение содержания сероводорода в поступа-
ющих сточных водах. На сегодняшний день концентрация сероводорода на 
входе очистных сооружений превышает 20, 0 мг/л при ПДК H2S – 1,0 мг/л. 
Данные роста сероводорода представлены в таблице 1.

В результате произошло существенное нарушение функционального 
состояния активного ила, образовалось нитчатое вспухание и ухудшилась 
биологическая очистка поступающих сточных вод.

Был проведён микробиологический анализ активного ила (рис. 1) и уста-
новлена причина, вызывающая нитчатое вспухание активного ила в  аэро-
тенках. Для предотвращения нитчатого вспухания активного ила был раз-
работан комплекс мероприятий, включающий:
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Таблица 1 – Рост концентрации H2S по сравнению с другими показате-
лями загрязнений   сточных вод на входе очистных сооружений г. Сумы

Дата
Концентра-
ции H2S на 

входе ОС, мг/л

ПДК H2S на 
входе ОС, 

мг/л

Концентрации 
ХПК на входе ОС, 

мгО/л

ПДК ХПК на 
входе  ОС, 

мгО/л

Концентра-
ции БПК5 на 

входе ОС, 
мгО2/л

ПДК БПК5 
на входе  

ОС, 
мгО2/л

05.10.17 г. 6,40

1,0

578

640

230

256

26.10.17 г. 6,68 1260 500
16.11.17 г. 11,60 1505 575
26.12.17 г. 12,0 696 290
17.01.18 г. 11,12 846 350
27.02.18 г. 15,5 950 390
28.03.18 г. 20,2 864 350
18.04.18 г. 20,0 512 205
24.05.18 г. 23,28 756 310

Рис.1 — Фотография микроскопирования нитчатого вспухания активного ила на 
очистных сооружениях г. Сумы, март 2018 г.

1) повышение аэробности системы;
2) снижение нагрузки на активный ил (более частая отгрузка осадка 

в первичных отстойниках);
3) повышение ферментативной активности микроорганизмов стимуля-

цией активного ила алкирующими агентами с последующей его се-
лекцией (метод химического мутагенеза) [1].
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Химический мутагенез — эффективный метод управления мутационной 
изменчивостью у бактерий активного ила, который позволяет путем стрес-
сового воздействия химического мутагена на генетический аппарат гете-
ротрофной микрофлоры создать новые модификации бактериальных по-
пуляций. В результате обработки химическими мутагенами в активном иле 
формируются бактерии хорошо адаптированные к повышенным содержа-
ниям субстратов и токсикантов. Полученные бактерии способны синтезиро-
вать разнообразные ферменты и увеличивать свою биомассу. Они приобре-
тают свойства конкурентно подавлять развитие аллохтонных, патогенных, 
а также нитчатых бактерий [1].

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА НА СТАНЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. СУМЫ
В качестве химических мутагенов для обработки активного ила приме-

нили последовательно два химических соединения: лимонную кислоту и ян-
тарную кислоту. Все растворы мутагенов готовились на дистиллированной 
воде и в концентрированном виде добавлялись в иловую смесь в необходи-
мом расчетном количестве.

Для полного исключения возможности появления нежелательных му-
таций, обработке подвергается незначительная часть активного ила  — 
0,00001 % от общего объёма, находящегося в работающих аэротенках и ре-
генераторах. 

В нашем случае обрабатывали 20 дм3 возвратного ила в лабораторных 
условиях. Концентрация возвратного ила после отстаивания перед обра-
боткой составляла 5 — 6 г/дм3.

Сгущенная иловая смесь аэрировали непрерывно микрокомпрессо-
ром. Питательный субстрат в  иловую смесь не подавали. Для исключения 
активного действия мутагена на холерный вибрион, который может при-
сутствовать в бытовых сточных водах, величину рН иловой смеси доводили 
при помощи раствора соляной кислоты до 5,8 и аэрировали в течение 2-х 
часов. Затем величину рН повышали щелочным раствором до 7,5 при непре-
рывной аэрации. После добавления мутагена оптимальной концентрации, 
иловая смесь непрерывно аэрировали в  течение 18—24 часов. Обычные 
мутагены после обработки не подвергали разрушению. 

После проведённой экспозиции с мутагеном в иловую смесь добавили 
осветленные сточные воды (подкормка) и ампульные препараты витаминов 
группы В: В1, В6, В12. В этом режиме ил выдерживали в течение 3—5 часов. 

Обработанную таким образом, иловую смесь добавляли в  определён-
ном объёме в  регенераторы каждого из четырёх работающих аэротенков 
(непосредственно в зону подачи возвратного ила). 

Повторные обработки проводились по той же схеме, с интервалом в 5 — 
6 суток.

Полученный эффект химического мутагенеза был зарегистрирован 
через 3—6 суток при гидробиологическом контроле. Наблюдалось повы-
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шение видового разнообразия активного ила и улучшение его флокуляци-
онных свойств. Эффекта очистки судили по основным гидрохимическим по-
казателям. 

Результаты эксперимента приведены ниже в таблицах гидробиологиче-
ского контроля (таблицы 2, 3, 4).

Учёт микроорганизмов активного ила проводился двумя методами: ме-
тодом определения относительной численности микроорганизмов по пя-
тибалльной шкале [3] и методом откалиброванной капли (количественный 
учёт индикаторных микроорганизмов)[4].

Таблица 2 — Результаты гидробиологического контроля  
активного ила до проведения химического мутагенеза

Дата
Индикаторные  

группы организмов 
активного ила

Количество организмов активного ила, особи
Аэротенк № 6 Аэротенк № 8 Аэротенк № 9 Аэротенк № 10

Доза ила 3,3 г/л Доза ила 3,1 г/л Доза ила 3,3 г/л Доза ила 2,7 г/л
12.04.18 Нитчатые бактерии

Zooglea ramigera
в массе (5б.)
порядочно(3б.)

в массе (5б.)
порядочно(3б.)

в массе (5б.)
порядочно(3б.)

в массе (5б.)
порядочно(3б.)

Сумма раковинных амёб
Сумма жгутиковых

78
-

52
26

39
-

65
-

Сумма свободно 
плавающих инфузорий 
Сумма прикреплённых 
инфузорий
Сумма сосущих инфузорий

130

156

13

247

689

-

182

520

-

169

520

-
Сумма коловраток 52 52 26 52
Общее число видов 15 15 11 11

Таблица 3 — Результаты гидробиологического контроля  
активного ила после обработки лимонной кислотой

Дата
Индикаторные 

группы организмов 
активного ила

Количество организмов активного ила
Аэротенк № 6 Аэротенк № 8 Аэротенк № 9 Аэротенк № 10

Доза ила 3,7 г/л Доза ила 3,5 г/л Доза ила 3,6 г/л Доза ила 3,1 г/л
23.04.18 Нитчатые бактерии

Zooglea ramigera
порядочно(3б)
много (4б)

порядочно (3б)
много (4б)

порядочно (3б)
много (4б)

порядочно (3б)
много (4б)

Сумма раковинных амёб
Сумма жгутиковых

273
13

234
-

156
-

338
-

Сумма свободно 
плавающих инфузорий
Сумма прикреплённых 
инфузорий
Сумма сосущих инфузорий

351

247

13

676

1040

13

546

1560

13

741

2080

13
Сумма коловраток 117 182 78 143
Общее число видов 16 17 14 14
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Таблица 4 — Результаты гидробиологического контроля  
активного ила после обработки янтарной кислотой

Дата
Индикаторные 

группы организмов 
активного ила

Количество организмов активного ила
Аэротенк № 6 Аэротенк № 8 Аэротенк № 9 Аэротенк № 10

Доза ила 3,3 г/л Доза ила 3,9 г/л Доза ила 3,8 г/л Доза ила 3,6 г/л
11.06.18 Нитчатые бактерии

Zooglea ramigera
мало (2б)
в массе (5б)

мало (2б)
в массе (5б)

мало (2б)
в массе (5б)

мало (2б)
в массе (5б)

Сумма раковинных амёб
Сумма жгутиковых

442
52

585
39

455
39

585
65

Сумма свободно 
плавающих инфузорий
Сумма прикреплённых 
инфузорий
Сумма коловраток
Сумма сосущих инфузорий
Сумма тихоходок

364

858

481
39
26

507

754

819
39
39

507

923

871
52
39

442

819

1105
65
26

Сумма коловраток
Сумма тихоходок

481
26

819
39

871
39

1105
26

Общее число видов 24 23 24 24

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО МУТАГЕНЕЗА НА ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ Г.  СУМЫ
Химический мутагенез с  лимонной кислотой проводился в  период 

с 12.04.18 г. по 27.04.18 г. и состоял из 3-х этапов (обработок). Затем прово-
дился химический мутагенез с янтарной кислотой в период с 23.05.18 г. по 
11.06.18 г. и, также, состоял из 3-х этапов (обработок). Результаты экспери-
мента показаны в таблицах 2, 3, 4, 5 и на рис. 2.

Рис. 2 — Фотография микроскопирования активного ила после проведения химиче-
ского мутагенеза. Появление тихоходок — результат повышение наследственного 

разнообразия микроорганизмов активного ила.
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Таблица 5 — Обобщающая таблица  
проведения химического мутагенеза.

Дата
Концентрации 

сероводорода  на 
входе ОС, мг/дм3

Концентрации на выходе ОС, мг/дм3

NH4 
+ NО2 

- NО3 
- РО4

3– взвешенные
вещества

До проведения химического мутагенеза
5.10.17 г. 6,40 9,80 1,31 23,6 5,35 25,8

26.10.17 г. 6,68 8,38 1,20 38,55 6,08 24,8
16.11.17 г. 11,60 7,15 0,13 31,80 1,48 19,6
27.12.17 г. 12,0 45,25 0,17 0,70 1,10 14,8
17.01.18 г. 11,12 13,70 8,10 4,83 0,11 17,80
27.02.18 г. 15,5 18,08 21,10 5,27 3,05 37,0

После проведения химического мутагенеза
28.03.18 г. 20,20 4,01 5,02 30,85 2,29 10,8
24.05.18 г. 23,28 3,11 0,96 19,8 5,0 10,40
7.06.18 г. 20,40 4,02 1,50 24,05 3,95 6,60

ПДК 1,0 4,75 1,60 28,0 5,0 15,0

Результаты эксперимента показывают, что индуцированная активация 
активного ила обеспечивает устойчивый эффект увеличения скорости и глу-
бины изъятия загрязняющих веществ, несмотря на рост сильнейшего токси-
канта — сероводорода на входе очистных сооружений г. Сумы. 

ВЫВОДЫ
На основании проведённого эксперимента по внедрению метода хими-

ческого мутагенеза на станции очистных сооружений г. Сумы можно сделать 
следующий вывод:
 1. Применение данного метода дает существенное повышение наслед-

ственного разнообразия микроорганизмов активного ила.
 2. Такие химические мутагены, как лимонная кислота и янтарная кислота, 

стимулируют появление новых моноколоний бактерий со способностью 
синтезировать разнообразные ферменты и увеличивать свою биомассу.

 3. Полученные новые моноколонии бактерий проявляют свойства пода-
влять развитие нитчатых бактерий.

 4. Смена биоценоза активного ила после обработки мутагенами идет в на-
правлении, адаптированном к заданному составу сточных вод и содер-
жит все ферментные системы, необходимые для деградации присутству-
ющих загрязняющих веществ. 

 5. Для подавления вспухания активного ила и  поддержания его окисли-
тельных свойств, необходима регулярная обработка активного ила хи-
мическими мутагенами.
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МИКРООРГАНИЗМЫ КАК ИНДИКАТОРЫ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

Известно, что на состав почвенных микроорганизмов существенное 
влияние оказывает поступление тяжелых металлов из промышленных ис-
точников загрязнения. Нами были исследованы техногенно-загрязненные 
почвы, находящиеся в зонах влияния крупных промышленных предпри-
ятий Украины, целинных (незагрязненных) участков степной зоны, а также 
ископаемых почв древнего центра цветной металлургии археологического 
памятника античного времени (Ольвия, возраст 2400 лет).

Целью данной работы было изучение влияния тяжелых металлов (сви-
нец, цинк и медь), поступающих с промвыбросами в почвенную среду на со-
став микроорганизмов (бактерии, актиномицеты, микрогрибы).

Содержание цинка в загрязненных почвах достигает 150 мг/кг, свин-
ца — 200 мг/кг; а в древних ископаемых почвах в местах функционирования 
металлургических мастерских — от 500 до 800 мг/кг.

Установлено, что почвы в промзоне г. Николаева загрязнены преиму-
щественно цинком, и в меньшей мере  — свинцом. Такой тип загрязнения 
главным образом угнетает развитие актиномицет и бактерий, а освободив-
шаяся экониша заполняется микрогрибами.

Аналогичные данные получены для загрязненных почв, расположенных 
в зоне влияния металлургических комбинатов в городах Запорожье, Дне-
пропетровск и Кривой Рог, где возрастает также наличие в почве хрома (до 
1200 мг/кг) и никеля (до 250 мг/кг). В черноземной почве, расположенной 
за пределами зоны влияния Запорожского металлургического комбината, 
количество колонийобразующих единиц в одном грамме почвы составляет 
3,5 ⋅106, а в зоне влияния комбината — 2,0 ⋅103.

Сходная тенденция отмечается и для древних почв, загрязненных таки-
ми тяжелыми металлами как свинец, медь и цинк. В чистых ископаемых по-
чвах количество бактерий составляет 56 %, актиномицетов — 21 % и микро-
грибов — 24 %. В тоже время в загрязненных почвах количество бактерий 
уменьшается до 15 %, актиномицет — до 9 %, и соответственно количество 
микрогрибов увеличивается до 76  %. Наиболее характерными представи-
телями микромицетов в чистых почвах является Mucor mycedo, M.pullulans, 
Aspergillus terreus, A.niger, A.fumigatus, A.nigricans, Trichoderma sp., Fusarium sp., 
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Penicillium expansum. В загрязненных грунтах видовое разнообразие ми-
крогрибов уменьшается и преобладают темноокрашенные микромицеты. 
К ним, главным образом, относятся Cladosporium cladosporioides, Fusarium sp., 
Cephalosporium sp., Trichoderma sp., Stachybotrys sp. и др.

Анализируя полученные результаты и сравнивая их с литературными 
данными, можно утверждать, что некоторые почвенные микроорганизмы 
(особенно темноокрашенные микромицеты) приобретают не только 
повышенную резистентность к действию тяжелых металлов, аккумулиру-
ют их, и способны использовать их в процессе своей жизнедеятельности. 
Почвенные микроорганизмы являются не только активными сорбентами 
тяжелых металлов, но и своеобразными индикаторами загрязнения почв. 
Количество микроорганизмов и их разнообразие способно определять 
не только тот или иной тип почв, но и оценивать степень его загрязнения 
тяжелыми металлами.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ  
ЩОДО ЗАХОДІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ МІГРУЮЧИХ ВИДІВ ПТАХІВ

Актуальність. Мігруючі види є основним компонентом біорізноманіття 
в цілому екологічних систем. Безліч різних груп тварин, залучені в процес 
міграції на нашій планеті, виконують важливу роль у функціонуванні та ди-
наміці екосистем і є наріжними видами-індикаторами зв’язків між екосисте-
мами та екологічними змінами. Мігруючі види роблять ключовий внесок в 
існування біорізноманіття і потребують глобальної уваги.

Одною з найважливіших складових цього явища є мігруючі птахи. Осо-
бливо це стосується видів, які мігрують на великі відстані між Африкою та 
Євразією і Україна знаходиться на цьому шляху. Мігруючі птахи в цей час 
особливо вразливі, оскільки вони перетинають території різних країн і здій-
снюють ці щорічні та циклічні переміщення на широкому фронті.

Cеред чинників, що спричиняють несприятливе збереження багатьох 
афро-євразійських мігруючих видів птахів є втрата, деградація та фрагмен-
тація середовищ існування, що виникають внаслідок людської економічної 
діяльності, практика землекористування з негативним впливом на біорізно-
маніття, зміна клімату тощо.

Існує необхідність негайних та узгоджених міжнародних та національних 
дій, спрямованих на збереження афро-євразійських мігруючих птахів і під-
тримка або відновлення популяцій до сприятливого стану збереження.

Мета статті  — показати особливості та необхідність розробки націо-
нального Плану дій щодо заходів збереження мігруючих афро-євразійських 
видів птахів суходолу.

Міжнародна політика щодо проблеми збереження мігруючих видів 
птахів у світі спирається на низку нормативних документів, прийнятих між-
народною спільнотою. Серед них: Конвенція про біологічне різноманіття [1], 
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існу-
вання в Європі (Берн, 1979) [2], Конвенція про збереження мігруючих видів 
диких тварин (Бонн,1979) [3], Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають 
міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплав-
них птахів (Рамсар, 1971) [4], Директива Європейського Союзу про збере-
ження диких птахів [5], Угода про збереження афро-євразійських мігруючих 
водно-болотних птахів [6], Меморандум про взаєморозуміння щодо збере-
ження мігруючих видів хижих птахів в Африці та Євразії [7], Меморандум про 
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взаєморозуміння щодо заходів з охорони очеретянки прудкої [8] та Міжна-
родний план дій щодо очеретянки прудкої [9], Меморандум про взаєморозу-
міння щодо збереження та управління середньоєвропейською популяцією 
дрохви [10], План дій щодо мігруючих птахів суходолу в афро-євразійському 
регіоні [11, 12].

Вітчизняний досвід щодо збереження мігруючих видів птахів. За-
гальна система збереження видів птахів в Україні існує в рамках законодав-
ства про охорону тваринного світу та природно-заповідний фонд, зокрема: 
Закону України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-14 [13], Закону 
України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 № 3055-14 [14]; Закону 
України «Про мисливське господарство та полювання» від 02.02.2000 № 1478-
14-III [15], Закону України «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.1992 № 
2456-12 [16] та відповідних підзаконних актів.

Україна є також Стороною низки міжнародних договорів, складовою 
зобов’язань щодо яких є захист диких птахів та середовища їх існування, а 
саме: Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 
існування в Європі (ратифікованої Законом України від 29.10.1996 № 436/96-
ВР); Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значен-
ня, головним чином, як середовище існування водоплавних птахів (Закон 
про правонаступництво України у відношенні до Конвенції від 29.10.1996 
№437/96-ВР); Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (За-
кон про приєднання до Конвенції від 19.03.1999 № 535-XIV); Угоди про збе-
реження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (Закон про 
ратифікацію Угоди від 04.07.2002 № 62-IV); Угода про асоціацію України з ЄС 
(в частці імплементації Директиви 2009 147/ЄС про захист диких птахів).

Але в Україні відсутній конкретний План дій національних заходів щодо 
збереження мігруючих видів птахів, який би використовував основні поло-
ження та досвід міжнародних нормативних документів та національного за-
конодавства. 

Особливості міграції птахів в Україні. Орнітофауна України представ-
лена 424 видами, серед них 367 мігруючих видів (263 — перелітні, проліт-
ні; 104 — залітні) [17]. 63 види мігруючих птахів занесені до Червоної книги 
України [18]. 

Україна розташована на перехресті кількох міграційних шляхів переліт-
них видів птахів, а її приморські регіони являють собою ще й місце осінніх 
кочівель та зимівлі великих скупчень водоплавних птахів. За час весняної та 
осінньої міграції через територію України пролітають мільйони птахів. Бага-
то з них знаходять тут притулок на час від кількох днів до кількох місяців. 
Тому Україна несе неабияку відповідальність перед іншими державами за 
збереження птахів. 

Головні міграційні шляхи птахів через Україну: “Схід — Захід”, “Північ — 
Південь”, “Північний Схід  — Південий Захід”, “Північний захід  — Південний 
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Схід” [19]. У межах території України можна виділити декілька зон, де спо-
стерігається концентрація міграційних потоків птахів. Вони відіграють клю-
чову роль для підтримки життєдіяльності мігруючих птахів. Це — Українське 
Полісся, Азово-Чорноморське узбережжя, долини великих річок (перш за 
все — Дніпра, Десни, Прип’яті, Дністра та Сіверського Дінця). Тут спостері-
гаються наймасовіші скупчення птахів і саме тут розташовані найбільш важ-
ливі території, що забезпечують птахів їжею та слугують їм місцем відпочин-
ку [19]. 

Географічне положення України, різноманіття фізико-географічних умов 
сприяло формуванню багатого рослинного і тваринного світу. Однак, зна-
чна інтенсивність та обсяги антропогенної діяльності суттєво впливають на 
біорізноманіття України, особливо деградація і фрагментація природного 
середовища.

Таким чином, враховуючи міжнародний та вітчизняний стан норматив-
но-законодавчого забезпечення особливостей міграції птахів та систем зем-
леустрою та землекористування в Україні, необхідно розробити національні 
плани дій щодо заходів збереження мігруючих афро-євразійських видів пта-
хів суходолу, водно-болотних та хижих птахів. 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ЗАХОДІВ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ МІГРУЮЧИХ ПТАХІВ СУХОДОЛУ В АФРО-ЄВРАЗІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ
Метою цього Плану дій є покращення охоронного статусу мігруючих ви-

дів птахів суходолу в афро-євразійському регіоні через міжнародну коор-
динацію дій для цих видів і стимулювання необхідних дій на національному 
рівні. 

Об’єктами національного Плану дій є 182 види птахів, що поділяються 
за трьома категоріями: 7 видів, що перебувають під загрозою зникнення; 71 
вид із зменшенням світових популяційних трендів; 94 види з найменшим за-
непокоєнням. Таксономічна сфера охоплює популяції Galliformes, Gruiformes, 
Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, 
Coraciiformes, Piciformes та Passeriformes, які в основному екологічно зале-
жать від наземних середовищ існування і для яких всі популяції або значна 
частина популяцій циклічно і передбачувано перетинають кордон України.

Дії Плану поділяються на тематичні групи:
1. Збереження біотопів:

1.1. Зміни у землекористуванні. 
1.2. Традиційне сільське господарство. 
1.3. Лісове господарство. 1.4. Управління водними ресурсами. 
1.5. Енергетика. 
1.6. Рекультивація та скорочення опустелювання. 
1.7. Території, що потребують особливої охорони. 
1.8. Зміна клімату. 
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2. Вилучення та торгівля: 
2.1. Регулювання правового вилучення. 
2.2. Незаконне вилучення. 
2.3. Отруєння. 
2.4. Хвороби. 
2.5. Зіткнення. 

3. Дослідження та моніторинг. 
4. Освіта та інформація.

ВИСНОВКИ
Реалізація національного Плану дій щодо збереження мігруючих видів 

птахів, що пропонується, можлива лише при вирішенні наступних проблем: 
збереження таких типів землекористування, які створюють умови для фор-
мування високої природної цінності територій; розробка механізмів еконо-
мічного стимулювання впровадження екологічно безпечних схем землеко-
ристування та покарання за недотримання нормативів.
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УДК 539.16:504.3.054:621.311.25 (477)

Коваленко Г. Д., д-р физ.-мат. наук, проф.
Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский ин-
ститут экологических проблем» г. Харьков, Украина

РАДИАЦИОННЫЕ АВАРИИ НА АЭС
По данным МАГАТЭ [1] в мире эксплуатируется 448 блоков на 192 АЭС 

и планируется ввести в эксплуатацию еще 59 блоков. В Украине эксплуати-
руется 15 блоков на четырех АЭС и два блока планируется ввести в эксплуа-
тацию дополнительно. За период эксплуатации АЭС с 1954 по 2018 гг. в мире 
произошло ряд аварий, которым присвоен высокий уровень опасности. 
Наиболее радиационно-опасные аварии на АЭС приведены в табл.1

Таблица 1 — Радиационные аварии на АЭС и оценка их  
по Международной шкале ядерных событий (INES)

Показатель 
уровня опас-
ности аварии

Уровень аварии Примеры наиболее опасных  
радиационных аварий 

7

Крупная авария 
(глобальная ава-
рия) с очень боль-
шим ущербом

1986 г. Чернобыль, Украина, СССР — авария 
на Чернобыльской АЭС, крупнейшая в истории 
человечества авария на АЭС. В результате раз-
рушения четвёртого энергоблока в атмосферу 
было выброшено радионуклидов суммарной 
активностью около 3•1018 Бк.
2011 г. Фукусима, Япония  — в  результате 
сильнейшего за время наблюдения землетря-
сения в Японии произошла радиационная ава-
рия, в  результате которой в  атмосферу было 
выброшено радионуклидов суммарной актив-
ностью около 2,4•1018 Бк.

5

Авария с риском 
за пределами 
промплощадки

1979 г. штат Пенсильвания, США — самая тя-
жёлая авария на территории США на АЭС Три-
Майл-Айленд в  Мидлтауне. Произошло рас-
плавление активной части реактора.

26 апреля 1986 г. в  Украине произошла самая большая катастрофа на 
4 блоке Чернобыльской АЭС. За период с 1982 по 2004 гг. на АЭС Украины 
происходили менее масштабные аварийные события, которые приведены 
в табл. 2 [2].

Глобальные радиационные аварии на АЭС существенным образом изме-
нили отношение к атомной энергетике. Некоторые страны, такие как Герма-
ния, пытаются отказаться от атомной энергетики и развивают экологически 
чистые технологии для получения электроэнергии. С другой стороны, целый 
ряд стран продолжают использовать и развивать атомную энергетику, вво-
дя новые блоки АЭС в эксплуатацию, при разработке которых используются 
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более эффективные барьеры для радиационной защиты персонала и насе-
ления.

Таблица 2 — Статистика аварий на АЭС Украины  
за период с 1982 по 2004 гг. 

Дата Краткое описание событий
Запорожская АЭС

20.01. 
1994 г.

В результате отказа клапана радиоактивная жидкость первичного конту-
ра попала в воздуховодную систему 4-го энергоблока АЭС.

27.01.
 1984 г.

Возгорание кабелей в реакторном отделении и последовавший за этим 
пожар.

25.06. 
1987 г.

Аварийная ситуация в связи с разгерметизацией трубок парогенератора.

24.06. 
1993 г.

Обнаружен участок загрязненной земли вблизи 1-го энергоблока, обра-
зовавшийся в результате протечки радиоактивной жидкости.

Южно-Украинская АЭС
15.12. 
1984 г.

Возгорание кабелей и пожар на втором блоке на стадии строительно-
монтажных работ. Противопожарная сигнализация не сработала. В ре-
зультате пожара повреждены 16 км кабелей. В случае, если авария про-
изошла бы на работающем реакторе, это привело бы к потере контроля 
за состоянием реактора с непредсказуемыми последствиями.

20.09. 
1990 г.

Протечки из первого контура во второй, останов реактора.

3.04. 
1994 г.

Во время плановой проверки выявлен дефект в блоке управления 
системы защиты парогенератора.

9.12. 
1995 г.

Утечка радиоактивной жидкости из трубопровода в грунт. В результате 
заражена территория площадью 30 кв. м.

Ровенская АЭС
22.01. 
1982 г.

В результате разгерметизации первого контура первого блока до 20 тонн 
радиоактивной воды попало на территорию станции, 17 кюри радиоак-
тивности выброшено в атмосферу.

8.12. 
1988 г.

Сбой в работе клапана на втором блоке, снижение давления в первом 
контуре и аварийный останов реактора. Одновременно сбой в работе 
турбогенератора в результате попадания постороннего предмета в сис-
тему маслоснабжения и последующих ошибочных действий персонала.

11.04. 
2001 г.

В результате падения стрелы грузоподъемного крана на кабель про-
изошло полное обесточивание станции и возник пожар.

Хмельницкая АЭС
16.03. 
1994 г.

Остановка 1-го энергоблока на пять дней в результате пожара в турбин-
ном зале, вызванного коротким замыканием.

13.04. 
1996 г.

Во время планового ремонта 1-го энергоблока произошел сбой в охлаж-
дающей системе реактора.
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Дата Краткое описание событий
15.02. 
2002 г.

В результате ошибки персонала остался открытым клапан емкости бас-
сейна перезагрузки топлива. В результате вода бассейна начала посту-
пать в отделение реактора АЭС.

Чернобыльская АЭС
9.09.
1982 г.

При запуске 1-го энергоблока станции после планового капитального 
ремонта был поврежден один из технологических каналов, в результате 
чего произошел выброс радиоактивности.

26.04. 
1986 г.

Взрыв и пожар на 4-ом энергоблоке АЭС. Крупнейшая ядерная авария 
в мире. В результате загрязнены большие территории в СССР и Европе.

11.10. 
1991 г.

Пожар в турбинном зале в результате короткого замыкания. Отказ насо-
сов, крыша здания обрушилась в нескольких местах

23.10. 
1994 г.

Обнаружена трещина вдоль стенки полости топливного канала на 3-м 
энергоблоке станции.

05.01.
1995 г.

Оператор 3-го энергоблока ЧАЭС перекрыл не тот клапан вследствие 
неверного сигнала на датчике уровня воды. 

8.11.
1995 г.

При извлечении неисправной тепловыделяющей сборки на 1-м 
энергоблоке рабочий получил дозу облучения. Радиоактивность распро-
странилась по всему зданию.

11.07. 
2000 г.

Выход из строя системы аварийной подачи энергии в результате под-
топления помещения, в котором размещен дизель-генератор. Реактор 
остановлен.

Рассматриваются возможные проектные и  запроектные аварии для 
оценки необходимых мероприятий по радиационной защите персонала 
и  населения, а  также для оценки трансграничного влияния АЭС на терри-
торию и  население сопредельных государств. В  табл. 3 приведены радио-
нуклидный состав и  активности выбросов АЭС в  случае реальных аварий 
и возможные сценарии аварийных выбросов для проектных и запроектных 
аварийных случаев.

Как следует из табл. 3, величины выброса радионуклидов в атмосферный 
воздух в результате реальных аварий на АЭС заметно отличаются. Глобаль-
ные аварии приводят загрязнению значительных территорий, в  том числе 
и сопредельных государств. При проектировании новых блоков АЭС соглас-
но требованиям Европейских эксплуатирующих организаций к  проектам 
атомных станций на легководных реакторах (EUR), серьезные аварии, кото-
рые выходят за пределы оболочки, должны быть практически исключены 
[12 — 15]. 

При определении общего выброса для запроектных аварий, в  основу 
была положена предельная величина выброса Cs-137 в окружающую среду 
на уровне 30 ТБк в соответствии с требованиями безопасности Европейских 
эксплуатирующих организаций к проектам атомных станций на легководных 
реакторах (EUR). Данная максимально допустимая величина выброса долж-
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на обеспечить ограничение влияния серьезных аварий на экономику. Изо-
топ Cs-137 был выбран через его доминантное значение для продолжитель-
ного загрязнения окружающего среды, а также его влияние на последствия 
облучения. 

Другие изотопы в виде аэрозолей (то есть, все радиоактивные продукты 
распада, кроме благородных газов и  газообразных изотопов йода) высво-
бождаются в  окружающую среду пропорционально этой величине. Путем 
сравнения с детальными расчетами протекания аварии для конкретных объ-
ектов была подтверждена достаточная точность данного предположения. 

Для благородных газов и газообразных форм йода активность выброса 
была рассчитана на уровне 0,5 % от всей активности в оболочке за день. Об-
щая активность выброса за весь период аварии консервативно установлена 
на уровне 7-кратной активности выброса на протяжении первого дня. 

Источник, соответственно, консервативно рассматривается как припо-
верхностный, что отвечает прогнозируемым путям высвобождения при се-
рьезных авариях — через негерметичность оболочки. 

Кроме изотопов, взятых для примера, добавлены другие радиоизотопы 
одной группы, при этом они представлены в равном отношении с продук-
тами распада в активной части реактора, относительно изотопа, взятого за 
основу. 

При расчете дозы рекомендуется принимать во внимание линейную за-
висимость поступление отдельных радиоизотопов от 0 до 24 часов после 
возникновения аварии, что является консервативным подходом в сравне-
нии с рассмотренной продолжительностью высвобождения — 7 дней. Ре-
ально выброс всех радиоизотопов, кроме благородных газов и газообраз-
ного йода, завершался на протяжении намного меньшего времени.

Такой подход был использован для оценки трансграничного влияния за-
проектной аварии вновь строящийся АЭС в Словакии [7]. Для нового блока 
Венгерской АЭС (ПАКШ) [8] для оценки трансграничного влияния предпо-
лагаемый аварийный выброс Cs-137 был почти в 20 раз меньше, а суммар-
ная активность выброшенных в атмосферный воздух радионуклидов почти 
в 400 раз меньше по сравнению с АЭС в Словакии [7].

Для Украинских АЭС характерным является значительный разброс ве-
личин активности радионуклидов, поступающих в атмосферный воздух при 
возможных запроектных авариях. Максимальные величины выброса Cs-137 
и  I-131 рассматриваются для ЮУАЭС и минимальные для ЗАЭС.

Учтивая, что блоки № 1 и № 2 РАЭС проработали 30 лет и срок их эксплу-
атации продлен еще на 20 лет, а также неутешительный прогноз, сделанный 
в работе [16] относительно большой вероятности аварии на РАЭС, подобной 
Три-Майл-Айленд, то для оценки трансграничного влияния РАЭС необходи-
мо руководствоваться оценкой запроектой аварии рекомендациями работ 
[13,14], а следовательно, использовать подход, реализованный в работе [7].
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ 
АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АКВАЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ

В Україні згідно з п. 5 ст. 29 Водного Кодексу України з метою економіч-
ного регулювання раціонального використання і охорони вод, поряд з інши-
ми організаційно — економічними заходами, передбачено «відшкодування 
у встановленому порядку збитків, заподіяних водним об’єктам у разі пору-
шення вимог законодавства».

За теперішнього часу розрахунок розмірів відшкодування збитків, запо-
діяних водним об’єктам внаслідок скиду забруднюючих речовин зі стічни-
ми водами, здійснюється за Методикою 2009 року, згідно з п. 7.1 якої розмір 
відшкодування збитків розраховується за перевищення встановлених нор-
мативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин. Зазначений 
підхід використовується також практично в усіх країнах Східної Європи, Кав-
казу та Центральної Азії (СЄКЦА). 

В якості принципового недоліку такого підходу з точки зору відповідаль-
ності за шкоду, заподіяну водним об’єктам, у багатьох публікаціях відзнача-
ється, що при його застосуванні фактичне заподіяння шкоди залишається 
невизначеним, оскільки фінансова відповідальність за недотримання водо-
користувачами нормативних актів, по суті, є не стягненням збитків, а штраф-
ними санкціями.

Альтернативою такому підходу, який застосовується в країнах з розви-
неною економікою, що входять до складу Організації економічного спів-
робітництва і розвитку (ОЕСР) є стягнення збитків за заподіяння фактичної 
шкоди водним об’єктам, які оцінюються на основі визначення екологічних та 
економічних наслідків порушення властивостей і характеру функціонування 
водних екосистем. 

Вищезазначені питання детально розглядаються у Директиві 2004/35/ЄС 
«Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків 
завданої навколишньому середовищу шкоди». Зокрема, для оцінки ступеня 
порушення водної екосистеми стягнення екологічних та економічних збит-
ків здійснюється за шкідливий вплив забруднення на водні організми та се-
редовище їх мешкання. 

Одним із головних проявів негативного впливу антропогенного забруд-
нення на функціонування водних екосистем є  зниження їх біопродуктив-
ності. У зв’язку з цим, у межах виконання даної роботи економічні наслідки 
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антропогенного забруднення аквальних ландшафтів оцінювались шляхом 
розрахунку збитків, заподіяних водним об’єктам за показником зменшення 
рибопродуктивності внаслідок загибелі кормових організмів  — представ-
ників зоопланктону (ракоподібних дафній) та зообентосу (личинок комах).

Відповідно до «Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних си-
туацій природного і техногенного характеру» (затв. Міністерством екології 
та природних ресурсів України від 09.06.2011 N 196) розрахунок збитків, за-
подіяних рибному господарству здійснюється у натуральному (вага втраче-
них рибних ресурсів) та у вартісному виразі, який обчислюється з урахуван-
ням цін на певні види товарної риби для даного регіону.

Збитки, заподіяні рибному господарству розраховуються у вигляді пря-
мих (кількість загиблої риби, кормових організмів, втрата нерестовищ) та не-
прямих (втрата потомства). 

Для вирішення завдання з оцінювання економічних наслідків антропо-
генного забруднення аквальних ландшафтів в якості найбільш доцільного (з 
позицій порушення структури водної екосистеми) обрано методичний під-
хід з розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок змен-
шення природної кормової бази для іхтіофауни, тобто за критерієм знижен-
ня рибопродуктивності. 

Водойми комплексного призначення, зокрема водосховища, поряд з ін-
шими видами водокористування, відносяться до водних об’єктів рибогоспо-
дарського призначення. 

До таких водойм відноситься Печенізьке водосховище, що розташовано 
на річці Сіверський Донець за 880 км. від її гирла між смт. Печеніги та м. Вов-
чанськ у Харківській області. 

За основними показниками стану природної кормової бази водосхови-
ще відноситься до середньопродуктивних водойм.

За теперішнього часу спостерігається тенденція загального зниження 
обсягів вилову товарної риби, що обумовлено постійним антропогенним на-
вантаженням на екосистему водосховища. Головним джерелом надходжен-
ня забруднення до водойми є площинний змив з території водозбірного ба-
сейну.

З метою отримання даних для розрахунків збитків, заподіяних Печенізь-
кому водосховищу за показником вилову риби, яка використовує в  якості 
природних кормів (короп, лящ, карась) організми зоопланктону і зообенто-
су, були виконані токсикологічні дослідження проб води, що відбирали на 
трьох різних за гідрологічними і морфологічними ознаками ділянках Пече-
нізького водосховища.

У пробах води визначали гостру летальну токсичність з використанням 
в якості тест — об’єктів ракоподібних дафній та личинок комах хірономід. 

Результати біотестування проб води, відібраних у межах трьох ділянок 
водосховища показали наступне.
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Проби води, відібрані у межах першої ділянки , яка являє собою незна-
чно розширене русло річки Сіверський Донець з  помітною течією, вияви-
лись нетоксичними для використаних тест — об’єктів.

Проби води, відібрані у межах середньої найбільш мілководної ділянки 
водосховища, чинили гостру летальну токсичну дію на тест — об’єкти і від-
носились до II класу — вода слабкотоксична (для дафній) та до III класу вода 
середньотоксична (для личинок комах). 

Нижня пригреблева ділянка водосховища значно розширена за рахунок 
затоплення широкої заплави річки Сіверській Донець з майже повною від-
сутністю течії. Саме нижня ділянка водосховища підлягає значному антропо-
генному навантаженню. Підтвердженням цього є результати біотестування 
проб води, яка відносилась до IV класу токсичності (вода високотоксична) 
для обох представників кормових організмів.

У зв’язку з цим, розрахунок збитків, заподіяних Печенізькому водосхо-
вищу за показником зменшення обсягів вилову трьох видів риб (короп, лящ, 
карась) внаслідок загибелі кормових організмів здійснювався для нижньої 
найбільш забрудненої ділянки водосховища за формулами, наведеними 
у вище зазначеній методиці.

Розрахунок показав, що збиток, заподіяний Печенізькому водосхови-
щу за показником зменшення обсягів вилову риби при дефіциті природ-
них кормів у натуральному виразі складає 69  600 кг, у вартісному виразі — 
1  854  929  грн.

ВИСНОВОК.
На основі результатів роботи доцільно в якості доповнення до розрахун-

ку розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об’єктам внаслідок 
понаднормативного скиду забруднюючих речовин, рекомендувати мето-
дичний підхід, за допомогою якого оцінюються економічні наслідки антро-
погенного забруднення аквальних ландшафтів шляхом визначення ступеня 
порушення властивостей і  будь-яких функцій біотичної складової водної 
екосистеми. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У ФРАНЦІЇ

Сьогодні в Україні з підписанням Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом набуває актуальності реформування національного законодавства 
шляхом наближення його до європейського. Це питання охоплено великою 
кількістю наукових праць. Зазнав змін і Водний Кодекс України шляхом вклю-
чення до нього основних положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС 
(ВРД) [1]. Про це свідчить, у першу чергу, впровадження басейнового підходу 
до управління водними ресурсами, згідно з яким в Україні встановлюється 
дев’ять районів річкових басейнів [2].

Враховуючи наведене вище та стан проблеми забруднення поверхне-
вих вод небезпечними хімічними речовинами в Україні [3], актуальними слід 
вважати дослідження, спрямовані на удосконалення існуючої системи нор-
мування якості поверхневих вод. З цією метою було проаналізовану систему 
нормування якості поверхневих вод Франції, основні підходи до функціону-
вання якої наведено нижче.

У Франції нормування якості поверхневих вод здійснюється наступним 
чином. У галузі водної політики країни керівними документами є ВРД та Еко-
логічний кодекс Франції [4]. Екологічний кодекс Франції виконує не тільки за-
конодавчу, а й регулюючу функцію, яка була включена Наказом № 2007-1467 
від 12 жовтня 2007 р. Його метою є досягнення сталого розвитку шляхом 
збереження, захисту, відновлення та управління природними ресурсами, зо-
крема водними ресурсами, для задоволення різних потреб суспільства з мі-
німальною шкодою для екосистем. Основні підходи до управління водними 
ресурсами Франції майже повністю були втілені у ВРД: басейновий підхід, 
плата за водокористування та принцип «забруднювач сплачує» були впро-
ваджені в країні ще з 1964 р.

Нормування якості поверхневих вод Франції здійснюється у межах 
12 районів річкових басейнів: Адур-Гаронна, Артуа-Пікардія, Луара-Бретань, 
Рейн-Мейс, Рона-Середземне море, Корсика, Сен-Нормандія, Гваделупа, Га-
йана, Мартініка, Реюньйон і Майотта. На зазначених районах річкових басей-
нів реалізується як національна, так і загальноєвропейська водна політика 
за допомогою екологічних стандартів якості1, метою яких є захист водної 

1 Екологічний стандарт якості — це концентрація окремої речовини-забрудни-
ка або групи речовин у воді, донних відкладах або біоті, яку не можна перевищува-
ти, для того щоб захистити здоров’я людини та довкілля (Водна Рамкова Директива 
2000/60/ЄС).
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екосистеми та здоров’я людини від короткострокового та довгострокового 
впливу хімічних речовин[5].

Для врахування загальноєвропейської водної політики використову-
ється Перелік з 112 екологічних стандартів якості пріоритетних хімічних ре-
човин, які представлені максимально-допустимими концентраціями (МДК) 
хімічної речовини у воді, донних відкладах та біоті. Звернімо увагу, у Франції 
його було удосконалено шляхом збільшення кількості хімічних речовин, які 
підлягають нормуванню якості поверхневих вод. Однак Перелік відповідає 
всім вимогам, які наведені в Директивах 2008/105/ЄС [6] та 2013/39/ЄС [7]. 
При нормуванні специфічних забруднюючих хімічних речовин районів річ-
кових басейнів Франції використовується Перелік з 31 небезпечної хімічної 
речовини, які також виражаються МДК хімічної речовини у воді, донних від-
кладах та біоті [5].

З метою зменшення надходження забруднюючих хімічних речовин до 
поверхневих вод Франції затверджено Національну програму дій щодо 
забруднення водних екосистем деякими хімічними речовинами [8]. Вона 
містить Перелік з 158 забруднюючих хімічних речовин для їх поступового 
зменшення надходження до поверхневих водних об’єктів. 

Нормування небезпечних хімічних речовин, які надходять до поверх-
невих вод разом зі стічними водами, здійснюється за допомогою переліків 
небезпечних хімічних речовин та 18 показників якості води, серед яких є 
БСК5, оксиди азоту, нітрити, нітрати, важкі метали, інтегральний показник 
токсичності стічних вод тощо. За надходження небезпечних хімічних речо-
вин разом зі стічними водами водокористувач сплачує згідно вставленого 
тарифу плату за забруднення поверхневих вод [9]. 

Таким чином, у Франції нормування якості поверхневих вод здійсню-
ється за допомогою екологічних стандартів якості, які представлені МДК 
хімічних речовин у воді, донних відкладах та біоті. Для врахування загаль-
ноєвропейської та національної водної політики затверджено переліки 
небезпечних хімічних речовин, які підлягають особливому контролю. Пе-
релік пріоритетних хімічних речовин було удосконалено шляхом збіль-
шення кількості хімічних речовин, які підлягають особливому контролю, 
до 112.

Отже, при удосконаленні системи нормування якості поверхневих вод в 
Україні слід звернути увагу на такі підходи до нормування якості поверхне-
вих вод, які використовуються у Франції: 

— встановлення та використання МДК хімічних речовин для захисту 
трьох підсистем водної екосистеми (вода, донні відклади, біота);

— нормування якості поверхневих вод за різними рівнями управління 
для врахування особливостей формування якості поверхневих вод 
країни.
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Науково-дослідна установа «Українській науково-дослідний інститут екологічних проб-
лем», м. Харків, Україна

РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 
СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Важливою складовою проблеми охорони вод від забруднення є вста-
новлення норм його шкідливого впливу на якість поверхневих вод.

Згідно зі статтею 36 Водного Кодексу України у галузі використання та 
охорони вод встановлюються нормативи екологічної безпеки водокорис-
тування, дотримання яких забезпечує створення умов для задоволення по-
треб рибного господарства, питних, господарьско — побутових та інших по-
треб населення. 

Аналіз систем нормування, які функціонують в різних країнах показав, 
що в останні роки при встановленні норм якості води спостерігається тен-
денція використання переліку показників, нормування та дотримання яких 
задовольняє вимоги різних категорій водокористування. 

Це стосується, насамперед, європейського законодавства [1-3]. Так, 
у  статті 1 Директиви 2008/105/ЄС наголошується, що хімічне забруднення 
поверхневих вод становить загрозу для водного середовища з такими на-
слідками, як накопичення шкідливих речовин у водній екосистемі, змен-
шення біологічного різноманіття, а також представляє загрозу для здоров’я 
людини. 

Зазначений вище підхід обумовив надання стандартам якості статус 
екологічних, що знайшло відображення у визначенні поняття, наведеного у 
статті 2 ВРД 2000/60/ЄС «Екологічний стандарт якості — концентрація окре-
мої хімічної речовини або групи хімічних речовин у воді, осаді або біоті, яку 
не можна перевищувати для того, щоб захистити здоров’я людини та довкіл-
ля».

Згідно з європейським законодавством для кожної хімічної речовини 
встановлюють екологічні стандарти якості води, які є обов’язковими, а та-
кож, за необхідністю стандарти якості донних відкладів та біоти [4].

Важлива особливість європейського законодавства полягає в тому, що 
при встановленні стандартів якості води враховуються не лише вимоги, до-
тримання яких забезпечує нормальне функціонування водних екосистем, а 
також деякі важливі показники, які безпосередньо стосуються здоров’я лю-
дей, наприклад, використання питної води, що постачається із забруднених 
джерел та продуктів харчування — водних організмів, які здатні до біонако-
пичення хімічних речовин і можуть негативно впливати на здоров’я людей 
через харчові ланцюги. 
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Мета роботи: розроблення алгоритму встановлення екологічних стан-
дартів якості поверхневих вод відповідно до положень європейського за-
конодавства. 

На основі аналізу та узагальнення європейського і національного до-
свіду у встановленні та використанні норм якості поверхневих вод розро-
блено алгоритм встановлення екологічних стандартів якості поверхневих 
вод, який містить такі основні складові: обґрунтування набору методик біо-
тестування, використання яких дозволяє оцінити рівень шкідливого впливу 
хімічного забруднення поверхневих вод на функціонування водних екосис-
тем; розроблення методичних прийомів оцінювання загрози хімічного за-
бруднення поверхневих вод для здоров’я людини; обґрунтування процедур 
моделювання небезпечних наслідків для біотичної складової водної екосис-
теми надходження у поверхневі водні об’єкти хімічних речовин.

У міжнародній практиці при багатофункціональному підході до управ-
ління якістю водними ресурсами функціонування водних екосистем є одним 
із видів водокористування. Рекомендаціями Європейської економічної ко-
місії ООН в якості одного із видів водокористування, поряд із традиційними, 
також визначено функціонування екосистем. 

Враховуючи важливість даного виду водокористування, першочерго-
вим завданням було визначити Перелік методик біотестування для мето-
дичного забезпечення встановлення екологічних стандартів якості поверх-
невих вод. Згідно з рекомендаціями ВРД 2000/60/ЄС обов’язковим «базовим 
набором таксонів» визначено методики біотестування з використанням в 
якості тест  — об’єктів представників біотичної складової водної екосисте-
ми — водоростей, ракоподібних, риб та вищих водних рослин.

Екологічні стандарти якості води встановлюються на основі результатів 
гострих та хронічних експериментів з визначення максимально допустимих 
концентрацій речовини для базового набору таксонів. За екологічний стан-
дарт якості води приймається максимально допустима концентрація речо-
вини, отримана для найбільш чутливого із використаних таксонів.

Для здоров’я людини важливе значення має хімічний склад питної води, 
яке особливо зростає у зв’язку з інтенсивним антропогенним забруднен-
ням джерел питного водопостачання. З метою попередження ризику для 
здоров’я людини при споживанні неякісної питної води першочерговим за-
вданням є дотримання вимог до якості води джерел питного водопостачан-
ня на основі гігієнічних та екологічних критеріїв, які місять органолептичні, 
загальносанітарні, гідробіологічні, мікробіологічні, паразитологічні, радіа-
ційні показники та пріоритетні токсикологічні показники хімічного складу 
води [5]. 

Важливе значення для оцінки впливу на здоров’я людини має інформа-
ція щодо накопичення хімічних речовин у водних організмах, які викорис-
товуються людиною в якості продуктів харчування. Накопичення хімічної 
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речовини, зокрема, в органах і тканинах риб досліджують шляхом вимірю-
вання її вмісту в м’язах, нирках, печінці та шкірі при утриманні риби в різних 
концентраціях речовини. Одночасно з цим вимірюють масову концентра-
цію речовини у воді на початку і наприкінці експериментів. За результатами 
експериментів розраховують коефіцієнт матеріальної кумуляції речовини 
в органах і тканинах риби та оцінюють ступінь її накопичення за відповідною 
класифікацією. 

Моделювання (в лабораторних та польових умовах) екосистемних дослі-
джень є ефективним засобом оцінки впливу хімічних речовин на угрупуван-
ня біотичної складової водних екосистем. 

До моделювання в лабораторних умовах відноситься спосіб визначен-
ня стабільності та динаміки токсичних властивостей речовин в модельних 
розчинах, які готуються на природній воді. Характеристикою стабільності 
речовини у водних розчинах є термін, протягом якого його концентрація 
зменшується на 95 %.

На основі отриманих результатів роблять висновок щодо рівня стабіль-
ності речовини за відповідною класифікацією та динаміки її токсичних влас-
тивостей з урахуванням процесу розкладання в модельних розчинах.

Важливу роль у забезпеченні якості води відповідно до екологічних ви-
мог є активне протікання процесів самоочищення води. Оцінка впливу хі-
мічних речовин на самоочищення води, для яких встановлюються стандарти 
якості поверхневих вод, визначається шляхом моделювання в лабораторних 
умовах з використанням природної води процесів пригнічення життєдіяль-
ності сапрофітних гетеротрофних бактерій, яким належить головна роль 
у  самоочищенні води. Висновок щодо впливу речовини на процеси само-
очищення води роблять за результатами оцінки фізіологічної активності, зо-
крема, інтенсивності дихання бактерій за показником БСК5. 

 Для моделювання в польових умовах впливу на якість води сумісної 
дії залишкових концентрацій речовин, які нормуються, з іншими хімічни-
ми речовинами, що може створювати токсикологічну ситуацію внаслідок 
синергізму, рекомендується спосіб визначення ступеня ураженості водної 
екосистеми в залежності від рівнів хронічної токсичності води, відібраної із 
водного об’єкта, в який надходить унормована речовина. 

Включення до переліку обов’язкових методичних процедур способу 
визначення ступеня ураженості водної екосистеми дозволяє здійснювати 
наступні подальші дослідження: визначати діапазон концентрацій хіміч-
них речовин, за яких може проявлятися весь спектр біологічних реакцій, 
включаючи порушення репродуктивних функцій водних організмів; оці-
нювати і прогнозувати біологічні наслідки хімічного забруднення поверх-
невих вод; здійснювати співставлення ареалів розповсюдження хімічних 
речовин з діапазоном їх концентрацій, які викликають токсичні ефекти для 
водних організмів; моделювати розподіл екологічно небезпечних хімічних 
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речовин у воді за різних режимів скиду зворотних вод у поверхневі водні 
об’єкти. 

Викладене вище свідчать про те, що у сучасних умовах інтенсивного ан-
тропогенного забруднення поверхневих вод України важливого значення та 
актуальності набувають дослідження з обґрунтування наукових засад та роз-
роблення методичного забезпечення встановлення екологічних стандартів 
якості води, використання яких будуть розповсюджуватись на захист біотич-
ної складової водної екосистеми та здоров’я людини від шкідливого впливу 
хімічного забруднення поверхневих водних об’єктів. 
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ГЕОЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ 
РИЗИКУ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Загальна постановка проблеми та її актуальність. Активізація техно-
генного навантаження на геологічне середовище призвела до сталої тен-
денції погіршення якості питних підземних вод. Це відбувається внаслідок 
впливу цілого комплексу причин. Однією із найважливіших є  їх локальна 
недостатня природна захищеність від техногенних та природних факторів 
забруднення [1-4].

Назріла нагальна потреба у  більш детальній оцінці показнику захище-
ності (або вразливості) перспективних для цілей водоспоживання водонос-
них комплексів, для створення цільових систем екологічної безпеки регіону. 
А тому одним із головних гідрогеологічних завдань сьогодення є удоскона-
лення наявної методичної бази і створення ефективного та раціонального 
підходу до оцінки ризику забруднення підземних вод.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У  ре-
зультаті проведеного аналізу наявної методичної бази, були виявлені слабкі 
сторони найбільш вживаних з  існуючих методів: пристосованість лише до 
конкретних умов території, значний суб’єктивний фактор оцінки, складність 
при оцінці великих чи, навпаки, невеликих ділянок та ін. Також методи мають 
один загальний недолік — це їх однобокість. Дані роботи направлені суто 
на вирішення питання оцінки ступеню захищеності (вразливості) підземних 
вод від поверхневого забруднення. Але у межах територій із наявною сучас-
ною геодинамічною активністю земної кори простежується значний вплив 
глибинних високомінералізованих підземних вод на якість питних вод зони 
активного водообміну. А тому цим фактором нехтувати неможливо.

Сучасні методи оцінки повинні відповідати наступним головним крите-
ріям: ефективність, швидкість, універсальність та репрезентативність. У да-
ній роботі автори спробували удосконалити методичну базу з урахуванням 
виявлених недоліків та сучасних реалій. Нами вперше запропоновані комп-
лексні геоекологічні показники, які дозволяють визначити ступінь захище-
ності водоносного комплексу від забруднення не тільки техногенного, а  й 
природного характерів. Ефективність удосконаленої методики була доведе-
на апробацією на бучацько-канівських водозаборах Східної України.

Мета роботи. Метою роботи було удосконалення методичної бази та 
розробка ефективної та раціональної оцінки ризику забруднення підземних 
вод.
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Виклад основного матеріалу дослідження. При проведенні робіт, 
автори вважали доречним виділяти незалежну від джерела забруднення 
власну захищеність як внутрішню властивість системи підземних вод, яка ха-
рактеризує чутливість цієї системи до антропогенних і/або природних впли-
вів, на відміну від специфічної захищеності до того чи іншого забруднювача. 
Дану думку також розділяють багато дослідників, у т.ч. далекого зарубіжжя 
([5 та ін.]).

Удосконалена методика оцінки базується на трьох основних показниках:
1) Оцінка комплексної бар’єрної функції верхньої частини геологічно-

го середовища, яка визначається захисною здатністю бар’єрів (шарів 
відкладів), які залягають між поверхнею землі та цільовим водонос-
ним комплексом, у який можлива інфільтрація забрудненої поверх-
невої води.

2) Оцінка параметру інфільтрації через регіонально витриманий роз-
дільний шар слабопроникних відкладів, що залягає у покрівлі цільо-
вого водоносного комплексу.

3) Оцінка сучасної геодинамічної активності земної кори у  межах ре-
гіону.

Захищеність підземних вод досліджуваної території оцінюється у два на-
ступні етапи, які відповідають цілям оцінки:

І Оцінка захищеності підземних вод від техногенного забруднення, яке 
надходить у підземні води у процесі низхідної вертикальної фільтра-
ції та міграції із поверхні землі.

ІІ Оцінка захищеності підземних вод від природних факторів забруд-
нення (перетік глибинних некондиційних вод через активні тектоніч-
ні порушення).

Оцінка може обмежуватися виконанням тільки першого чи другого ета-
пів, у залежності від поставленої цілі. У результаті кожного етапу складається 
карта, яка може використовуватися окремо або для складання комплексної 
синтетичної карти. Використання незалежних компонентів (захисна здат-
ність відкладів, гідродинамічна характеристика водотриву, геодинамічна 
активність земної кори) робить даний метод гнучким по відношенню до за-
питів різних користувачів.

На першому етапі (оцінка захищеності підземних вод від поверхневого 
забруднення) дослідження зводяться до визначення категорії захищеності 
підземних вод. Вона розраховується у  кожному блоці досліджуваної тери-
торії як сума 5 показників, які помножені на відповідні їм рейтингові (вагові) 
коефіцієнти:

Категорія захищеності = k1 П1 + k2 П2 + k3 П3 + k4 П4 + k5 П5, 
де: П1 — показник літології верхньої (приповерхневої) частини розрізу;
 П2 — показник власної геологічної захищеності першого міжпластового 

водоносного комплексу;
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 П3 — показник проникності відкладів першого міжпластового водонос-
ного комплексу;

 П4 — показник проникності роздільного шару;
 П5 — показник вертикальної швидкості перетоку через роздільний шар.

Кожен із цих показників оцінюється по 5-бальній шкалі у відповідності із 
спеціально розробленими таблицями, по яким встановлюється його значен-
ня у залежності від локальних гідрогеологічних характеристик. 

Вагові коефіцієнти k1  — k5 визначають відносну важливість даного по-
казнику в оцінці. Оптимальною для їх визначення є більш гнучка 10-бальна 
шкала — від 1 до 10. Чим більше бал — тим більша важливість даного показ-
нику. За 1 бал приймалися параметри із мінімальною захисною здатністю, за 
10 — із максимальною.

Після визначення усіх п’ятьох складових оцінки, проводився підра-
хунок отриманих балів по кожному блоку території з  використанням ГІС-
інструментів. Отриманий результат визначив категорії захищеності під-
земних вод бучацько-канівського комплексу у межах регіону апробації від 
техногенного забруднення. Також були розраховані зміни даного показнику 
за період дослідження (таблиця 1).

Таблиця 1 — Визначені категорії захищеності підземних вод

Показник 
захищеності, 

бали

Категорія 
захищеності

Ступінь 
захищеності

Розповсюдженість 
у 1960 р.,

% від загальної 
площі

Розповсюдженість 
у 2015 р.,

% від загальної 
площі

Зміни за 
55 років, 

% від 
загальної 

площі

28-52,5 1 Дуже низька 
захищеність

10 13 +3

52,5-77 2 Низька 
захищеність

20 38 +18

Разом 1+2 категорії (незахищені) 30 51 +21

77-101,5 3 Умовна 
захищеність
(у т.ч. зони 
висхідного 

потоку)

46 28 -18

101,5-126 4 Висока 
захищеність

23 18 -5

126-140 5 Дуже висока 
захищеність

1 3 +2

Разом 4+5 категорії (захищені) 24 21 -3
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На другому етапі роботи виконується оцінка захищеності підземних вод 
від природних факторів забруднення. При цьому використовувалися наявні 
дані, які свідчать, що у межах територій із наявною сучасною геодинамічною 
активністю земної кори простежується значний вплив глибинних високомі-
нералізованих підземних вод на якість питних вод зони активного водообмі-
ну. Зонами міграції виступають активні тектонічні порушення.

Територія регіону досліджень умовно ділилася на блоки за неотектоніч-
ним фактором. Далі проводилася оцінка сучасної геодинамічної активності 
земної кори регіону як параметру, що здійснює максимальний вплив на ак-
тивність тектонічних порушень. Показник розрахований за допомогою оцін-
ки сумарних амплітуд неоген-четвертинних рухів земної кори у межах тери-
торії досліджень. Були розраховані характерні інтервали значень показнику, 
яким відповідають відповідні індекси захищеності від А  до Е  (таблиця 2).

Таблиця 2 — Визначені індекси захищеності підземних вод

Сумарна амплітуда неоген-четвертинних  
рухів земної кори, м

Індекс захищеності

< 132 A 

132-145 B 

145-157 C

157-170 D

>170 E

Потім поєднуються обидва етапи оцінки за допомогою суміщення кате-
горій та індексів захищеності. У результаті, отримуємо комплексну оцінку за-
хищеності підземних вод від техногенного та природного забруднень. Вона 
складається із 25 різних комбінацій категорій та індексів (таблиця 3).

У результаті ГІС-обробки отримуємо карту захищеності підземних вод 
цільового водоносного комплексу від техногенного та природного забруд-
нень. Умовні позначення карти наступні: ступінь захищеності від техноген-
ного забруднення показується кольором, від природного забруднення  — 
відповідними індексами на зонах карти.

ВИСНОВКИ
У  роботі проаналізовано наявну методичну базу з  оцінки захищеності 

(вразливості) питних підземних вод. Виявлено слабкі сторони та недоліки іс-
нуючих методів.

Авторами удосконалено методичну базу з урахуванням виявлених недо-
ліків та сучасних реалій. Вперше були розроблені та апробовані комплексні 
показники, які дозволяють визначити ступінь повної геоекологічної захище-
ності підземних вод водоносного комплексу від забруднення як техногенно-
го, так і природнього характерів. Завдяки цьому з’являється можливість ви-
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значити усі основні вертикальні шляхи міграції забруднюючих компонентів 
до цільового комплексу.

Таблиця 3 — Підсумкові градації комплексної оцінки захищеності

Підсумкові 
градації 

захищеності

Ступінь захищеності від 
техногенного забруднення

Ступінь захищеності 
від природного 

забруднення
E1

Дуже низька

Дуже низька

D1 Низька

C1 Умовна

B1 Висока

A1 Дуже висока

E2

Низька

Дуже низька

D2 Низька

C2 Умовна

B2 Висока

A2 Дуже висока

E3

Умовна

Дуже низька

D3 Низька

C3 Умовна

B3 Висока

A3 Дуже висока

E4

Висока

Дуже низька

D4 Низька

C4 Умовна

B4 Висока

A4 Дуже висока
E5

Дуже висока

Дуже низька
D5 Низька
C5 Умовна
B5 Висока
A5 Дуже висока

Ефективність та нескладність у  використанні удосконаленої методики 
була доведена апробацією на водозаборах бучацько-канівського водонос-
ного комплексу, який у межах Східної України є одним із стратегічно важли-
вих. Проведені дослідження дозволяють внести вклад у розробку комплек-
сних систем екологічної безпеки питних підземних вод регіону.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 
ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ РУД

Приведены основные научные и  практические результаты многолет-
них исследований совершенствования механохимических процессов при 
утилизации хвостов обогащения руд. Обоснована возможность повышения 
экологической безопасности промышленных регионов за счет вовлечения 
объемов складируемых хвостов переработки в производство, а также эко-
лого-экономическая эффективность комбинированного выщелачивания 
металлов из хвостов горного, обогатительного и металлургического пере-
делов руд. При этом доказано, что технологии выщелачивания хвостов 
после активации в дезинтеграторах позволяют извлекать из них до 90 % 
металлов, что сопровождается получением экологического и  экономиче-
ского эффекта. Показано, что исходными данным для выбора методики 
исследования параметров выщелачивания являются: выход активного 
класса 0,08, химический состав исследуемых руд, содержание металла в рас-
творе, мг/л, извлечение металла в  раствор, %. На этой основе авторами 
предложена интегральная аналитическая модель, которая описывает со-
вокупность физико-химических процессов при выщелачивании металлов из 
хвостов обогащения и металлургии, учитывающая тип оборудования пере-
рабатывающих комплексов, режим переработки хвостов с ограничениями 
и  экологическими требованиями к  продуктам переработки. Получены ко-
личественные характеристики эффекта природо- и ресурсосбережения за 
счет переработки металлосодержащих хвостов по критерию минимума 
расходов на переработку и максимума снижения ущерба окружающей среде 
в  зоне влияния горно-металлургического производства. Активация сырья 
в  дезинтеграторе с  последующим выщелачиванием увеличивает извлече-
ние из: хвостов обогащения — по свинцу — в 1,36 раза, по цинку — в 1,13 раза; 
забалансовой, по содержанию полезного компонента, руды — по свинцу — 
в 1,63 раза, по цинку — в 2,09 раза.

ВВЕДЕНИЕ
Технология добычи и переработки металлосодержащих минералов ха-

рактеризуется нанесением многопланового ущерба окружающей среде. 
Хвосты добычи и переработки минералов зачастую утилизируются без из-
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влечения из них металлов и сернистых соединений, что затрудняется недо-
статочной эффективностью технологий вторичной переработки. В  хвостах 
протекают синергетические процессы, продукты которых поражают экоси-
стемы окружающей среды. Известные технологии кучного выщелачивания 
отличаются продолжительность процесса. Ускорить извлечение металлов 
и  сократить время миграции вредных элементов в  экосистемы позволяет 
активация хвостов [1–5]. 

Цель работы — обоснование механохимических процессов при утили-
зации хвостов обогащения руд на основе новых технологий и технических 
средств активации процессов извлечения ингредиентов при переработке 
металлосодержащих хвостов.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Обосновать экологическую целесообразность использования природо-

охранных технологий переработки металлосодержащих хвостов.
2. Разработать математические модели с  учетом оборудования комплек-

сов, режимов переработки хвостов и ограничения в форме экологиче-
ских требований продуктов переработки.

3. Определить количественные характеристики эффекта природо- и  ре-
сурсосбережения за счет переработки металлосодержащих хвостов по 
критерию минимума расходов на переработку и  максимума снижения 
ущерба окружающей среды.

ТЕОРИЯ И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ литературных источников, методы теоретических обоснований, 

лабораторные исследования с внедрением результатов в разработку новых 
технологий и технических средств активации процессов извлечения целе-
вых ингредиентов при переработке металлосодержащих хвостов в практике 
обогащения руд. Теоретические исследования проведены с использовани-
ем классических методов математического и  физического моделирования 
с использованием математического планирования по плану Венкена–Бокса, 
а также лабораторные исследования и промышленное внедрение с исполь-
зованием общепринятых и новых методик.

ОБСУЖДЕНИЕ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Потребность внедрения природоохранных мероприятий в  сфере че-

ловек — природа — ресурсы обострилась, поэтому формирование систе-
мы управления состоянием окружающей среды является приоритетным 
направлением. Степень поражения окружающей среды зависит от транс-
портабельности и  характера распределения опасных ингредиентов. Хво-
стохранилища отходов переработки руд активно участвуют в загрязнении 
окружающей среды жидкими химическими ингредиентами при объеме 
сброса рудничных стоков млн. м3/год. Утилизация минеральных отходов яв-
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ляется единственным средством радикальной защиты окружающей среды 
от деградации. При утилизации отходов их свойства изменяют с помощью 
электрохимических, ультразвуковых, радиационно-термических, механо-
химических, гидрохимических и  других методов. Изменения реакционной 
способности минералов по мере подвода энергии авторами разделены на 
три стадии.

В процессе утилизации ежегодно перерабатывается около 1 % старых, 
лежалых и до 40 % текущих отходов. Общая площадь выведенных из сель-
скохозяйственного оборота земель составляет 9 тыс. га. Исследование про-
цессов управления состоянием окружающей среды утилизацией отходов 
горно-металлургического производства проведено на рис. 1.

Рис. 1 — Схема управления состоянием окружающей среды утилизацией отходов

Так, в  исследованных хвостах обогащения Мизурской обогатительной 
фабрики (северная Осетия) установлено соотношение компонентов: круп-
нозернистые граниты — 40 %; порфириты — 30 %; песчаники — 20 %; жиль-
ный материал — 8 %; рудные минералы — 2 %, пирит —1,4 %; сфалерит — 
0,6 %; галенит — 0,06 %; халькопирит — 0,05 %.

Эксперимент проводился при температуре 18–20 ºС и давлении 760 мм 
ртутного столба. От измельченных проб отбиралось по 10 кг, которые были 
помещены в  5 полиэтиленовых колонн диаметром 100 мм, высотой 1,2 м. 
Скорость фильтрации растворов поддерживалась на уровне 1,5 — 2 дм3/ч. 
Растворы отстаивались в течение 3 часов и опробовались. Твердый осадок 
промывали до рН = 7,0, высушивали, взвешивали, определяли содержание 
металлов и извлечение по твердым остаткам. Для определения содержания 
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свинца использован фотометрический метод. Установлено, что природные 
сточные воды содержат 5–6 кратное количество природных окислителей, 
необходимых для перевода металлов в  раствор. Процесс выщелачивания 
металлов из хвостов, в  том числе, утилизированных в  виде строительных 
материалов, протекает объективно и  неуправляемо с  нанесением ущерба 
окружающей среде.

При этом извлечение металлов многократно увеличивается и ускоряет-
ся при выщелачивании промышленными реагентами: кислотой и анолитом 
электрохимического разложения. Кроме того, если за полный цикл выщела-
чивания при пропускании через колонну 150 дм3 извлечено 62 % цинка и 38 
% свинца, то после отстоя и пропускания еще 100 дм3 извлечено 75 % цинка 
и 52 % свинца. Обработка высушенного остатка показала уменьшение массы 
на 15 % при уменьшении выхода классов — 26 +15 мм на 27 %, что указыва-
ет на разрушение минералов под влиянием физико-химических процессов. 
Излечение из хвостов обогащения активнее, чем из хвостов металлургии, 
что объясняется спеканием поверхности последних при термообработке. 
Для строительных целей хвосты непригодны, потому что процесс природ-
ного выщелачивания продолжается в течение длительного времени.

Эффективность электрохимической активации стоков оценивается ко-
эффициентом 1,4–1,6, что повышает их химический потенциал до уровня 
промышленных химических реагентов. При активации хвостов в аппаратах, 
реагент подается в рабочий орган дезинтегратора одновременно с хвоста-
ми. Извлечение металлов в  раствор происходит одновременно с  разру-
шением кристаллов, причем выщелачивающий раствор запрессовывается 
в  трещины частиц. Выщелачивание в  дезинтеграторе увеличивает извле-
чение металлов почти в два раза, причем анолит электрохимического раз-
ложения при механической активации носит ярко выраженный кислотный 
характер. В сочетании с сорбцией и экстракционным извлечением металлов 
технологии выщелачивания делают утилизацию металлосодержащих хво-
стов экономически выгодной, что составляет основу реализации концепции 
управления минеральными отходами. Задачей управления является выбор 
такого способа подготовки, при котором обеспечивается максимальное 
раскрытие по контактам срастания минералов и  минимум потерь ценных 
компонентов во вторичных хвостах. Степень раскрытия руд в процессе под-
готовки изменяется от 54 до 80 % .

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Общий недостаток технологий обращения с хвостами состоит в неспо-

собности предотвращения химической миграции металлов, потому что хво-
сты переработки из природно-технической системы не исключаются. Усло-
вие эколого-экономической эффективности нейтрализации хвостов:
 П у > Ус + Зп   (1)
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где П у — прибыль при утилизации хвостов, ден. ед.; Ус — штрафы за нане-
сение ущерба окружающей среде в денежном выражении, ден. ед.; Зп — за-
траты на переработку хвостов, ден. ед.

Утилизация хвостов добычи и переработки считается нерентабельной, 
потому что большая доля наносимого окружающей среде ущерба в денеж-
ном выражении передается из сферы производства государству в  виде 
оплаты потери трудоспособности, рекреационных мероприятий, пособий 
и  т.п. Хвосты с  относительно повышенным содержанием полезных компо-
нентов утилизируют с использованием традиционных методов обогащения, 
с получением промышленных продуктов, концентратов, флюсов, теплоизо-
ляционных материалов и  прочих материалов многоцелевого назначения, 
широкому использованию препятствует остаточное содержание металлов 
во вторичных хвостах. 

Полиметаллические руды Садонских месторождений (РСО  — Ала-
ния) обогащают в  тяжелых суспензиях с  извлечением свинца и  цинка, 
% — 80 — 85; серебра — 60; кадмия — 56; висмута —30 и выходом хвостов 
25 — 50 %. Химический состав хвостов, %: SiO2 — 31,4; Fe — 4,4; CaO — 1,96; 
S — 1,88; Ag — 0,015; Cu — 0,18; Mn — 0,015; K2O — 3,5; Al2O3 — 0,8;TiO2 — 
0,03; Zn — 0,95; Pb — 0,84.

Переменные регулируемые факторы: содержание серной кислоты 
и хлорида натрия, г/л: Х1,Х2, (Х1 — 1 — 2 — 6 и 1 — 10; Х2 — 1 — 20 — 90 и 1 — 
160); соотношение жидкого к твердому (Ж : Т), ед: Х3, (Х3– 1 — 4 — 7 и 1 — 10); 
время выщелачивания, ч.: Х4, ( Х4 — 0,25, 0 — 0,50, 1,00); частота колебаний 
в зависимости от скорости вращения роторов дезинтегратора, Гц: Х5, ( Х5 — 
1 — 50 — 125 — 200); количество циклов переработки в дезинтеграторе, Х6, 
(Х6 — 1,0 — 3,0 — 5,1 — 7,0); количество хвостов в единичном эксперимен-
те — 50 г. Результаты базового варианта выщелачивания хвостов приведены 
на рис. 2. 

а                                                                                                                      б
Рис. 2 — Результаты активационного выщелачивания хвостов: а– цинк; б– свинец
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При разработке математической модели авторами учитывался ряд фак-
торов, основным из которых является  — миграция металлов отвальными 
водами в  окружающую среду. Кинетическая составляющая процесса для 
описания концентрационного поля представлена выражением:
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где a (x, t) —концентрация металлов в водах; V —скорость фильтрации вод 
сквозь отвал; Р — эффективная пористость хвостового материала; х — про-
дольная координата; t — время; К —коэффициент массопередачи; S — по-
верхность, где происходит растворение в единице объема пород; ан — кон-
центрация насыщения.

Основным фактором поражения экосистем окружающей среды хвоста-
ми обогащения и металлургии является природное выщелачивание метал-
лов. Количество металлов, поступающее в экосистемы среды:
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где V– объем хвостов, м3 ; g — плотность хвостов, т/м3; С1, С2 —соответственно 
начальная и конечная концентрации металлов, доли ед.; Кф, Кп, Кк ,Ко, Кг — со-
ответственно коэффициенты фильтрации раствора сквозь массив хвостов, 
пиритизации хвостов, кальматации межкускового пространства, наличия 
кальцита и крупности частиц хвостов, доли ед.

Управляемое извлечение металлов из хвостов в кучах и перколяторах 
уменьшает минерализацию окружающей среды на величину:
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где Кр, Кф, Ки,– соответственно коэффициенты качества растворителя, филь-
трации раствора в интенсивности процесса, доли. ед.

В ходе выщелачивания из отходов извлекается металл:

 M
V C C K K

K K Kg =
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ов г из

  (5)

где Ка, Кэ, h, Ков, Киз — соответственно коэффициенты активации материала, 
расхода энергии, полезного действия установки, окислительно-восстанови-
тельной способности реагента, износа роторов дезинтегратора.

Интенсивность загрязнения окружающей среды металлами определяет-
ся количеством извлекаемых металлических ингредиентов и временем про-
текания физико– химических процессов:

 Им= f(M)dt = [MпTп —(MуTу+ МgТg], т/ед.вр.,  (6)
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где Тп ,Ту ,Тg , — соответственно время природного, управляемого и выщела-
чивания в дезинтеграторах.

Предлагаемая интегральная аналитическая модель описывает совокуп-
ность физико-химических процессов при выщелачивании металлов из хво-
стов обогащения и металлургии:
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где ан(x,t) —концентрация металлов в водах, г/дм3; V —скорость фильтрации 
вод сквозь отвал, дм3/час; Р — эффективная пористость хвостового матери-
ала; х — продольная координата; t — время; S — поверхность растворения 
в единице объема пород; ан — концентрация насыщения, г/дм3; Q — количе-
ство растворителей; с(а) — зависимость процесса от концентрации метал-
лов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Авторами определены технологические параметры извлечения метал-

лов из хвостов обогащения в активаторе–дезинтеграторе. В качестве неза-
висимых переменных выбраны: плотность тока, концентрация цинка и свин-
ца в  растворе и  кислотный показатель реагента. В  качестве параметров 
оптимизации приняты удельный расход электроэнергии (кВт•ч на 1  тонну 
цинка) и удельные расходы материалов и реагентов (кг/т цинка). Константы 
приняты по данным практики завода «Электроцинк». Разработана матрица 
планирования многофакторного эксперимента, уровни и факторы которого 
представлены в табл. 1. Получена нелинейная регрессионная модель удель-
ного расхода электроэнергии на активацию с независимыми переменными 
в безразмерном масштабе: 

W = 3067,43+79,57Х1 —70,60Х2 + 75,39Х3 —12,32Х4–13,81Х1Х2 
+2,15Х1Х3 — 2,23Х1Х4 —1,67Х2Х3 —1,84Х2Х4 — 0,35Х3Х4,   (8) 

где W — расход энергии, кВт/т; Х1 — плотность потока; Х2 —концентрация 
цинка в  продуктивном растворе; Х3  — концентрация свинца в  продуктив-
ном растворе; Х4 — кислотность анолита в дезинтеграторе. Доля удельного 
расхода электроэнергии в  структуре себестоимости составляет 65 %, что 
позволяет использовать его в качестве критерия оптимизации. Наибольшее 
влияние на удельный расход электроэнергии при электролизе оказывают 
плотность тока, концентрация металлов в  растворе. Результаты математи-
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ческого моделирования утилизации хвостов для условий РСО  — Алания 
и значения независимых переменных, обеспечивающих минимальный рас-
ход электроэнергии составили в нормированном виде — Х1 = —1, Х2 =+1, 
Х3 = —1, Х4 = +1, что в переводе в натуральный масштаб составляет: i = 400 
А/м2, C(Zn) = 145 г/дм3, C(Mn) = 2 г/дм3, T = 400 C. Как следует из модели (8), 
рекомендуется продолжить исследование в направлении поиска факторов, 
влияющих на значение вышеуказанной целевой функции.

Критерий оценки минерально–сырьевого потенциала авторами оцени-
вается величиной прироста совокупного регионального дохода по величи-
не совокупных эколого–экономических затрат, согласно математической 
модели вида:

 Э = + −
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где Сijkt — традиционная стоимость продукции без учета рентного дохода; 
Rikt — суммарная горно-экологическая рента у поставщиков и потребителей; 
Iikt — поток затрат; xijkt — объем выпускаемой и  потребляемой продукции; 
КE  —коэффициент приведения разновременных инвестиций; j=1…n  — 
соответственно, номер и  количество предприятий-производителей; 
i=1…m — соответственно, номер и количество предприятий-потребителей; 
k=1…L — соответственно, вид и количество товара из минерального сырья; 
t = 0…Т — соответственно, год и длительность периода.

В современных технологических процессах получает развитие обосно-
ванный теоретически и доказанный экспериментально изменение состоя-
ния вещества при обработке со скоростью удара 250 м/с. Достигаемый в де-
зинтеграторе эффект обеспечивается активацией большой механической 
энергией. Возникающие при дезинтегировании вещества скорости удара на 
порядок больше, чем в вибро- и шаровых мельницах, а ускорение достигают 
миллионов ускорений свободного падения [6]. Дезинтеграторы не являют-
ся лишь помольными агрегатами, а еще и придают обрабатываемым веще-
ствам новые свойства, активируют их. Обработка веществ мощными, быстро 
следующими друг за другом ударами, придают им качества, необходимые 
для реализации многих технологических процессов. Лабораторные дезин-
теграторы типа ДУ —11 (рис. 3). 

В течение 10 лет эксплуатировалась промышленная установка ДУ−65, 
позволявшая менять режим обработки материала, менять роторы с 4–х на 
3–х рядные и двигатели мощностью с 200 на 250 кВт. Материал активирова-
ли роторами с защитным слоем и самофутерующимися роторами. Установка 
располагалась в отдельном здании рядом с закладочным комплексом в трех 
уровнях с площадью основания 5–7 м [7]. Эквивалентом 1 кг стандартного 
цемента М–400 являлось 4 кг активированных кислых доменных хвостов. 
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Активация в дезинтеграторе обеспечивала приращение прочности на 25–
30 % больше, чем обработка в шаровой мельнице. Выход до 55 % активного 
класса в  комбинации с  вибромельницей увеличил выход до 70 %, что по-
зволяло активированному местному вяжущему конкурировать с цементом 
[8]. Дезинтегратор одновременно измельчал, диспергировал и активировал 
доменный кислый металлургический шлак с целью раскрытия его вяжущих 
свойств в процессе приготовления твердеющих смесей при разработке ме-
сторождения с закладкой технологических пустот.

Рис. 3 — Общий вид дезинтегратора типа ДУ −11

Доказана перспективность комбинирования технологий механической 
активации в  дезинтеграторах и  химического выщелачивания [9]. Отличие 
комбинированной механо-химической активации металлосодержащего сы-
рья заключается в том, что выщелачивающий реагент подается в рабочий 
орган дезинтегратора, а извлечение металлов в раствор происходит одно-
временно с разрушением кристаллов, когда раствор интенсивно запрессо-
вывается в образующиеся трещины.

Экспериментальное обоснование параметров осуществлено на хвостах 
обогащения цветных и черных металлов и углей с использованием дезин-
тегратора ДУ–11, изготовленного в  Центре прикладной механохимии «Ге-
фест». Целью эксперимента было исследование параметров перевода ме-
таллических компонентов в раствор комбинированием базового варианта 
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агитационного выщелачивания и нового варианта выщелачивания в дезин-
теграторе. Экспериментально определено, что технология обеспечивает 
извлечение металлов в интервале от 50 до 80 % от исходного содержания 
в  хвостах со снижением остаточного содержания до норм предельно–до-
пустимой концентрации (ПДК). Такой результат получен при переработке 
исследованных хвостов обогащения минералов различных типов: полиме-
таллов Садона, угля и железистых кварцитов Курской Магнитной Аномалии 
(КМА). Сходимость результатов подтверждает корректность исследований 
[10].

В процессе механоактивации извлекаются все содержащиеся в хвостах 
металлы до уровня санитарных требований, после чего вторичные хво-
сты становятся пригодными для изготовления твердеющей смеси и  иной 
товарной продукции без ограничений [11]. Вовлечение в  производство 
колоссальных минеральных ресурсов создает новую сырьевую базу для 
горной промышленности и избавляет от необходимости вовлечения в экс-
плуатацию новых месторождений, что особо актуально ввиду дефицита 
ряда металлов. В мировой горной практике получает признание того, что 
действенной мерой снижения глобальной опасности хвостов переработ-
ки для окружающей среды может быть только полная утилизация химиче-
ски опасных хвостов обогащения металлических руд [12−15]. В настоящее 
время этого можно достичь в  приемлемое время только путем перевода 
металлических компонентов в раствор в процессе выщелачивания в дезин-
теграторе. Путем увеличения циклов переработки достигается безопасный 
по санитарным требованиям уровень содержания металла в продукте. Вы-
щелачивание в дезинтеграторе по сравнению с альтернативными варианта-
ми обеспечивает примерно одинаковое извлечение металлов на 2 порядка 
быстрее. Технология извлечения благородных металлов из забалансовых по 
содержанию полезных компонентов руд и отвальных продуктов позволяет 
выделять из хвостов селективные товарные продукты, однако недостатком 
ее является технологическая сложность и низкая производительность.

Наиболее перспективным является способ извлечения металлов из 
хвостов обогащения, предусматривающий совмещение процессов химиче-
ского обогащения и активации в дезинтеграторе, и обеспечивающий извле-
чение металлов в раствор одновременно с разрушением кристаллов, когда 
выщелачивающий раствор интенсивно запрессовывается в образующиеся 
от дезинтеграции частиц трещины. Недостатком указанного способа явля-
ется неполное извлечение полезных компонентов в  случае переработки 
упорных неокисленных руд вследствие недостаточной химической актив-
ности последних.

При извлечении металлов из хвостов обогащения, предусматривающем 
совмещение процессов химического обогащения и  активации в  дезинте-
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граторе, обеспечивающем извлечение металлов в  раствор одновременно 
с разрушением кристаллов, перед подачей сырья в дезинтегратор его в сме-
си с серой обрабатывают раствором смеси серной и азотной кислот. При об-
работке рудной массы, содержащей серу, смесью серной и азотной кислот 
в массе образуются окислители, которые переводят не окисленные упорные 
минералы металлов в легко вскрываемые формы. При дальнейшем выще-
лачивании разрушенные предварительной обработкой соединения метал-
лов переходят в растворимые комплексы. Обработка руды смесью серной 
и  азотной кислот позволяет уменьшить исключить расход сульфата меди, 
поскольку роль катализатора окисления выполняет нитрозилсерная кис-
лота. На первой стадии хвосты обогащения в смеси с серой обрабатывают 
раствором смеси серной и азотной кислот, а на второй стадии осуществляют 
механохимическое извлечение металлов из хвостов в дезинтеграторе. 

Таким образом, извлечение металлов в  раствор в  дезинтеграторе ха-
рактеризуется усредненными данными: свинец от 13 до 34 %, цинк от 10 до 
46 %. По сравнению с выщелачиванием активация в дезинтеграторе и вы-
щелачивание вне его увеличивает извлечение: по свинцу — в 1,4 раза, по 
цинку — в 1,1 раза. Выщелачивание в дезинтеграторе по сравнению с вари-
антом активации в дезинтеграторе и выщелачивания вне его обеспечивает 
примерно такое же извлечение, но сокращает продолжительность процесса 
с 15 — 60 минут до первых секунд, т.е. на 2 порядка; — в порядке убывания 
степени влияния на процесс, следуют: содержание в выщелачивающем рас-
творе реагента, частота вращения роторов дезинтегратора; соотношение 
Ж:Т [16−21].

НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Модернизация существующей конструкции дезинтегратора должна осу-

ществляться путем увеличения времени комбинированной активации в де-
зинтеграторе и решении проблемы подачи первичного раствора реагента 
и рециркуляции продукционного раствора в рабочей камере [22−24].

ВЫВОДЫ
1. Обоснована возможность повышения экологической безопасности 

промышленных регионов за счет вовлечения объемов складируемых 
хвостов переработки в производство, а также эколого–экономическая 
эффективность комбинированного выщелачивания металлов из хво-
стов горного, обогатительного и металлургического переделов руд. При 
этом доказано, что технологии выщелачивания хвостов после актива-
ции в дезинтеграторах позволяют извлекать из них до 70% металлов, что 
сопровождается получением экологического и экономического эффек-
та.

2. Показано, что исходными данным для выбора методики исследования 
параметров выщелачивания являются: выход активного класса 0,074, 
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химический состав исследуемых руд, содержание металла в  раство-
ре, мг/л, извлечение металла в  раствор, %. На этой основе авторами 
предложена интегральная аналитическая модель, которая описывает 
совокупность физико–химических процессов при выщелачивании ме-
таллов из хвостов обогащения и металлургии, учитывающая тип обору-
дования перерабатывающих комплексов, режим переработки хвостов 
с ограничениями и экологическими требованиями к продуктам перера-
ботки.

3. Получены количественные характеристики эффекта природо- и  ре-
сурсосбережения за счет переработки металлосодержащих хвостов по 
критерию минимума расходов на переработку и  максимума снижения 
ущерба окружающей среде в  зоне влияния горно–металлургического 
производства. Активация сырья в  дезинтеграторе с  последующим вы-
щелачиванием увеличивает извлечение: из хвостов обогащения  — по 
свинцу — в 1,36 раза, по цинку — в 1,13 раза; из руды — по свинцу — 
в 1,63 раза, по цинку — в 2,09 раза.
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ния к условиям отбора проб. — Введ. 20.09.1986. — 13 с. 
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РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ,  
ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ЯПУ

№
п/п

Наименование работы,  
операции 

Время выполнения и периодичность 
контроля 

Примечание
Смена
08-16 

Смена
16-00 

Смена
00-08 

1. Основные регламентные работы
1.1 Контроль за радиационной об-

становкой по измерительным 
каналам АСРК

Непрерывно -

1.2 Регистрация в суточной ведомо-
сти измеряемых параметров 

10 ч
14 ч

18 ч
22 ч

02 ч
06 ч -

1.3 Контроль за выбросами в вент-
трубу за сутки. Снятие показа-
ний, выполнение измерений, 
регистрация и передача данных 
НС ЯПУ

- 17-18 ч -

Уточняется 
на этапе 
опытной экс-
плуатации

1.4 Проверка состояния радиацион-
ной безопасности в помещениях Согласно графику проверки НС 

1.5 Контроль за выносом инстру-
мента и материалов из ЗКД Ежесменно -

1.6 Контроль при выполнении ради-
ационно— опасных работ:
1) регистрация дознарядов;
2) определение радиационной 
обстановки на рабочих местах 
по вновь зарегистрированным 
дознарядам;
3) уточнение радиационной 
обстановки на рабочих местах, 
допуск персонала к работам;
4) периодический контроль на 
рабочих местах за соблюдением 
персоналом требований ПРБ 
и особых условий, указанных 
в дознаряде;
5) уточнение радиационной 
обстановки на рабочих мес-
тах в ходе проведения работ, 
контроль, при необходимости, 
индивидуальных доз персонала 
при изменении радиационной 
обстановки на рабочем месте, 
уточнение времени работы и до-
статочности дополнительных 
СИЗ и средств ИДК;

Ежесменно  
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№
п/п

Наименование работы,  
операции 

Время выполнения и периодичность 
контроля 

Примечание
Смена
08-16 

Смена
16-00 

Смена
00-08 

6) осмотр рабочих мест после 
окончания работ, проверка 
чистоты рабочих мест, средств 
защиты и инструмента.

Ежесменно

2. Измерение концентрации радиоактивных веществ в воздухе

2.1 Контроль за концентрацией 
аэрозолей, йода, ИРГ в венсисте-
мах по измерительным каналам 
АСРК

Непрерывно -

2.2 Определение эффективности 
работы фильтров вентсистем 
OOSAKA20AN и 
OOSAKA21AN

Еженедельно Уточня-
ется на 
этапе 
опытной 
эксплуа-
тации

2.3 Отбор на аналитические 
фильтры проб воздуха из тех-
нологических помещений с ис-
пользованием стационарного 
пробоотбора, измерение кон-
центрации аэрозолей и йода

По необходимости, 
при превышении ВРГ 
по каналам АСРК

Поиск 
источни-
ка аэро-
золей 
и йода, 
постава-
рийный 
контроль 

3. Контроль радиоактивного загрязнения

3.1 Спецодежда, спецобувь, кожные 
покровы на дозиметрических 
установках (самоконт-роль). 
Оформление протоколов при 
превышении установленных 
порогов, расследование причин 
и принятие мер по их устране-
нию

Ежесменно

Передача 
протоко-
лов НС

3.2 Грузы, вывозимые за пределы 
здания ЯПУ
[g, α, β]

Ежедневно ДнД

Продолжение таблицы
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№
п/п

Наименование работы,  
операции 

Время выполнения и периодичность 
контроля 

Примечание
Смена
08-16 

Смена
16-00 

Смена
00-08 

3.3 Радиационные упаковки, контей-
неры с источниками [g] При получении или отправке 

с АЭС

Дежурная 
смена 
или ДнД

3.4 Сифоны умывальников в «гряз-
ном» отделении санпропускника 
[g]

- -
1 Пн. 
квар-
тала

ДнД

4. Контроль работоспособности и осмотр оборудования

4.1 Проверка работоспособности УД 
АСРК от бленкеров

Еженедельно НС

4.2 Проверка работоспособности 
переносного 
и мобильного оборудова ния

Еженедельно Дежурная 
смена 
или ДнД

4.3 Проверка работоспособности 
сигнализации мониторов панелей 
АСРК 

Пт. - - НС

4.4 Предсменный обход, осмотр за-
крепленного оборудования, про-
верка работоспособности устано-
вок РЗБА-04-04М, замена плёнок

Ежесменно при приёмке 
смены

Дежурная 
смена 
или ДнД

4.5 Проверка РЗБА-04-04М от кон-
трольных источников - Чт. - -

4.6 Обход ЗКД, осмотр помещений, 
оборудования радиационного 
контроля на отметках. Выявле-
ние луж, течей, следов влаги, 
грязи, не идентифицированных 
предметов

Ежесменно -

5. Дополнительные работы при обращении с ЯТ

5.1 Порожние ТУК [g, β] Перед приемом ТУК в транс-
портный коридор

Дежурная 
смена или 
ДнД

Продолжение таблицы
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№
п/п

Наименование работы,  
операции 

Время выполнения и периодичность 
контроля 

Примечание
Смена
08-16 

Смена
16-00 

Смена
00-08 

5.2 ТУК с загруженным ОЯТ [g, β, α, n] В транспортном коридоре 
перед вывозом из здания 
ЯПУ

Дежурная 
смена или 
ДнД

5.3  Чехлы со свежим ЯТ [g, β, α] При приеме в транспортный 
коридор

Дежурная 
смена или 
ДнД
Акт — ЗН 
ЦРБ (Э)

5.4 Порожние чехлы из-под свежего 
ЯТ [g, β, α]

В транспортном коридоре 
перед вывозом из здания 
ЯПУ

Дежурная 
смена или 
ДнД

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Выполнение каждой работы/операции регистрируется в  оперативном 

журнале.
2. Ответственность за выполнение каждой работы/операции возлагается 

на дежурного НС.
3. Номенклатура измеряемых дозиметрических параметров указывается 

следующим образом:
 [g] — мощность дозы гамма-излучения;
 [β] — снимаемое поверхностное загрязнение бета-излучающими радио-

нуклидами;
 [α] — снимаемое поверхностное загрязнение альфа-излучающими ра-

дионуклидами;
 [n] — мощность дозы нейтронного излучения.

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ  
С  ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И  ПЕРЕНОСНЫХ ПРИБОРОВ
Радиационный контроль с помощью лабораторных измерений и пере-

носных приборов выполняется в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента и до полнительно следующих документов:

1. Ядерная установка «Источник нейтронов, основанный на подкрити-
ческой сборке, управляемой ускорителем электронов». Предвари-

Продолжение таблицы
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тельный отчет по анализу безопасности. Том 5. Ядерная и радиаци-
онная безопасность. / ННЦ «ХФТИ». — г. Харьков, 2011. 

2. ГОСТ 29074−91. Аппаратура контроля радиационной обстановки. 
Общие требования. — Введ. 01.07.1992. — Москва., 1992. — 32 с. 

3. Отраслевой нормативный документ ГНД 95.1.10.13.046−99. Выполне-
ние измерений активности радионуклидов в газовых и аэрозольных 
выбросах из вентиляционных труб атомных станций. Методические 
указания. Утверждены приказом Министерства энергетики Украины 
от 27.12.99 г. № 350. 

4. ОСТ 95 10171−86. Охрана природы. Атмосфера. Отбор проб газоаэ-
розольных выбросов АЭС на содержание радионуклидов. Требова-
ния к условиям отбора проб. — Введ. 20.09.1986. — 13 с. 

5. Методические указания по отбору проб радиоактивных аэрозолей 
на атомных станциях. Требования к  проектированию : МУ 34-70-
119−85. — Введ. 01.07.1985. — М., 1986. — 17 с. 

6. Автоматизированная система радиационного контроля здания ядер-
ной подкритической установки «Источник нейтронов» (АСРК ЯПУ 
«ИСТОЧНИК НЕЙТРОНОВ»). Технический проект. Пояснительная за-
писка СТВА,А,58.079П2, — 2013. — 90 с.

7.  «Инструкция по контролю активности радионуклидов в технологи-
ческих средах АЭС с использованием гамма-спектрометров» 132-18-
Э-РБ.

8. МИ-2143-91 Активность радионуклидов в объемных образцах. Мето-
дика выполнения на гамма-спектрометре. ВНИИФТРИ.

9. ГНД 95.1.10.13.046-99 «Выполнение измерений активности радиону-
клидов в газовых и аэрозольных выбросах из вентиляционных труб 
АЭС (методические указания)».

10. Методика измерения удельных активностей радионуклидов с  ис-
пользованием полупроводниковых гамма-спектрометров. ВНИИФ-
ТРИ, 1990 г.

11. Методические указания по контролю сточных вод АЭС и подземных 
вод промплощадки. Институт Биофизики. Москва.

Объекты, точки контроля и периодичность определяются нормативно-
техническими документами СП АС-88, СТТ СОТ АС-91, ТРБЭ и условиями экс-
плуатации.
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Объект контроля, 
наименование пара-

метра

Обоснование 
контроля

Помещение 
отбора проб

Периодичность 
отбора проб 
и измерений

Кол-во 
точек 

Отв. за отбор 
и доставку 

пробы

Удельная активность 
реперных радионукли-
дов и йода в выбросах 
в вентиляционную трубу

Контроль 
герметичности 
технологиче-
ских систем
(СП АС-88 
п.5.13.1.)

Кровля,
отм. +20,100 
сборный 
венткороб 

Ежесуточно1 1 Дневной дозиме-
трист
(ДнД),
Начальник смены 
(НС)

ОА в контуре охлаж-
дения НОМ до и после 
системы очистки тепло-
носителя

Контроль 
герметичности 
оборудования
(СП АС-88 
п.5.13.2.)

Пом. 144 Ежесуточно1 2 ДнД,
НС

ОА в контуре охлаж-
дения ПКС, а также до 
и после системы очист-
ки теплоносителя

Контроль 
герметичности 
оборудования
(СП АС-88 
п.5.13.2.)

Пом. 144 Ежесуточно1 3 ДнД,
НС

ОА в контуре системы 
очистки БВ до и после 
очистки

Контроль 
герметичности 
оборудования
(СП АС-88 
п.5.13.2.)

Пом. 144 Ежесуточно1 2 ДнД,
НС

ОА в емкостях ЖРО Контроль 
герметичности 
оборудования
(СП АС-88 
п.5.13.2.)

Пом. 143 По мере запол-
нения

4 ДнД,
НС

ОА в монжусах Е21, Е10 СП АС-88 
п.5.15.2

Пом. 143 1 раз в неделю1 16 ДнД,
НС

ОА в баках №1, №2, №3 
сбора душевых вод

СП АС-88 
п.5.15.2

Пом. 120 1 раз в неделю1 2 ДнД,
НС

ОА во втором контуре 
охлаждения ПКС и НОМ

СП АС-88 
п.5.15.1

Градирня, 
машзал насо-
сной

Ежесуточно 2 ДнД,
НС

ОА в емкостях спецкана-
лизации №1, №2, №3

СП АС-88 
п.5.15.2

Пом. 
отм. -3,000, 
оси И-Е и 2-3

1 раз в неделю1 ДнД,
НС
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Объект контроля, 
наименование пара-

метра

Обоснование 
контроля

Помещение 
отбора проб

Периодичность 
отбора проб 
и измерений

Кол-во 
точек 

Отв. за отбор 
и доставку 

пробы

ОА в приемных ем-
костях горячих камер 
№1, №2

СП АС-88 
п.5.15.2.

Пом. 131, 132, 
133, 134 или 
емк. ЖРО

2 ДнД,
НС

ОА альфа- и бета-из-
лучающих аэрозолей 
и паров I-131 в воздухе 
вытяжных вентсистем, 
обслуживающих поме-
щения и оборудование 
ЗКД до и после систем 
фильтрации

НРБУ См. 
Приложение 
В

Ежесуточно1 2 ДнД,
НС

ОА альфа— и бета-из-
лучающих аэрозолей 
в помещениях ЯПУ

НРБУ 136, при не-
обх. — др.

1 раз в неделю1 1 ДнД,
НС

ОА и радионуклидный 
состав ЖРО

СП АС-88 
п.5.15.2.

Пром. 
площадка

По мере запол-
нения

1 ДнД,
НС

ОА и радионуклидный 
состав ТРО

СП АС-88 
п.5.15.3

Пром. 
площадка

При сдаче на 
захоронение

1 ДнД,
НС

Пробы с объектов 
окружающей среды

НРБУ Пром. 
площадка, 
жил. массив

1 раз в мес.1 5 ДнД,
НС

ОА радиоактивных 
аэрозолей в воздухе на 
территории промпло-
щадки и жилого масси-
ва Пятихатки

НРБУ Пром. 
площадка, 
жил. массив

1 раз в неделю1 2 ДнД,
НС

Концентрации радио-
нуклидов йода, радио-
активных аэрозолей 
в воздухе на территории 
промплощадки и жило-
го массива Пятихатки

НРБУ Пром. 
площадка, 
жил. массив

Во время актив-
ной фазе аварии 
непрерывно

2 ДнД,
НС

МАЭД гамма— и ней-
тронного излучения 
в периодически обслу-
живаемых помещениях 
и помещениях по-
стоянного пребывания 
персонала ЗКД

НРБУ Пом. зоны кон-
тролируемого 
доступа (ЗКД)

Ежесменно1 - ДнД,
НС
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Объект контроля, 
наименование пара-

метра

Обоснование 
контроля

Помещение 
отбора проб

Периодичность 
отбора проб 
и измерений

Кол-во 
точек 

Отв. за отбор 
и доставку 

пробы

Уровень загрязнения 
радиоактивными веще-
ствами поверхностей 
кожных покровов, про-
изводственной одежды 
и обуви, СИЗ персонала 
(пом. 136, выход из 
ЭЗ, пом. 118 и 105 — 
санпропускник, пом. 
140 — тамбур-шлюз) 

НРБУ, 
ОСПОРБУ

Пом. 136, 
выход из 
эксперимен-
тального зала 
(ЭЗ), пом. 118 
и 105 — сан-
пропускник, 
пом. 140 — 
тамбур-шлюз

При выходе - ДнД,
НС

Контроль загрязнения 
поверхностей производ-
ственных помещений, 
оборудования и авто-
транспорта

НРБУ, 
ОСПОРБУ

Пм. ЗКД - ДнД,
НС

Принудительный кон-
троль радиоактивных 
загрязнений персонала 
на выходе из ЗКД в сан-
пропускник (помещение 
128) с одним дисципли-
нирующим барьером

НРБУ, 
ОСПОРБУ

Пом. 128 При выходе - -

Принудительный кон-
троль радиоактивных 
загрязнений персонала 
на выходе в гардероб 
личной одежды (по-
мещение 115) с двумя 
дисциплинирующими 
барьерами

НРБУ, 
ОСПОРБУ

Пом. 115 При выходе - -

Интегральная доза на 
территории промпло-
щадки и жилого масси-
ва Пятихатки

НРБУ,
СП АС-88 
п.5.14.2

Пром. 
площадка, 
жил. массив

Ежеквар-тально 5 ДнД,
НС

Контроль МЭД на терри-
тории промплощадки 
и жилого массива 
Пятихатки

НРБУ,
СП АС-88 
п.5.14.2

Пром. 
площадка, 
жил. массив

1 раз в мес. 10 ДнД,
НС
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Объект контроля, 
наименование пара-

метра

Обоснование 
контроля

Помещение 
отбора проб

Периодичность 
отбора проб 
и измерений

Кол-во 
точек 

Отв. за отбор 
и доставку 

пробы

МЭД на промплощадке 
и путях эвакуации

НРБУ,
СП АС-88 
п.5.14.2

Пром. 
площадка, 
пути эвак.

При дозразведке - ДнД,
НС

МЭД, на территории 
промплощадки и жило-
го массива Пятихатки

НРБУ,
СП АС-88 
п.5.14.2

Пром. 
площадка, 
жил. массив

Во время актив-
ной фазы аварии 
непрерывно

- ДнД,
НС

Примечания: 1 — уточняется на этапе опытной эксплуатации
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УДК 556.531.4

Мельников А. Ю.
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проб-
лем», м. Харків, Україна

СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У  ВОДІ Р. ДУНАЙ 
В  МЕЖАХ УКРАЇНИ

Дунай  — одна з  найбільших річок Європи. Українська ділянка річки 
розташована в  нижній течії Дунаю перед впадінням в  Чорне море. Вміст 
важких металів (ВМ) у  воді ділянки р.  Дунай в  межах України за даними 
моніторингових спостережень досить часто сягає наднормових значень 
[1]. Тому визначення вмісту ВМ у воді є невід’ємною частиною екологічного 
моніторингу р.  Дунай. По р. Дунай проходить державний кордон України 
та Румунії. Спостереження за вмістом забруднюючих речовин, зокрема, 
і  ВМ, в  системі Транснаціональної моніторингової мережі (TransNational 
Monitoring Network, TNMN), проводяться у  двох транскордонних пунктах 
(рис. 1) [2]. Результати цих спостережень внесені в базу Міжнародної комісії 
з захисту р. Дунай [3].

Рис. 1 — Пункти мережі TNMN розташовані на транскордонних між Україною та 
Румунією ділянках р. Дунай.
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В базі даних Міжнародної комісії із захисту р. Дунай для зазначених ді-
лянок більшу частину даних за вмістом ВМ у воді р. Дунай складають резуль-
тати визначень проведених Румунією. Данні щодо вмісту ВМ надані Украї-
ною менш численні та охоплюють меншу кількість показників. Для оцінки 
сезонної динаміки вмісту ВМ були проаналізовані результати досліджень 
проведені як Україною, так і  Румунією. Серед них обрані данні для проб 
в яких визначалися як валовий вміст, так і вміст розчинених форм ВМ. Таким 
чином проаналізовані данні наведені в базі для 2001–2014 рр., які охоплю-
ють наступні ВМ: Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Cr, Cd, Hg. Інформацію щодо вмісту ВМ 
усереднювали по роках та пунктах для окремих місяців, для результатів ви-
значень, які були нижче межі визначення для усереднення використовували 
значення, яке дорівнювало половині межі визначення. 

Отримані результати сезонної динаміки для валового вмісту ВМ наведені 
на рис. 2. Виходячи з отриманих результатів встановлено, що найбільші зна-
чення вмісту ВМ спостерігаються на початку весни, що можливо пов’язано 
з повенями. Також спостерігається поступове зниження вмісту більшості на-
ведених ВМ з середини літа до середини осені.

Результати вмісту розчинених форм ВМ у воді наведені на рис. 3. Динамі-
ка вмісту розчинених форм ВМ має деякі відмінності від наведеної для вало-
вого вмісту ВМ. Зокрема найбільші значення вмісту Fe, Mn спостерігаються 
не в травні, а в квітні. Також спостерігається зменшення вмісту ВМ з серед-
ини весни до початку осені. Оцінка динаміки співвідношень валового вмісту 
та розчинених форм ВМ наведено на рис. 4. 

Рис. 2 — Сезонна динаміка за досліджуваний період валового вмісту ВМ у воді 
р. Дунай
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Рис. 3 — Сезонна динаміка за досліджуваний період вмісту розчинених форм ВМ 
у воді р. Дунай

Оцінюючи сезонну динаміку частки розчинених форм у  воді р. Дунай 
встановлено, що такі елементи, як Fe, Mn, Cu, Pb у більшості місяців знахо-
дяться у суспендованому вигляді, а Zn, Cr, Cd, Hg — у розчинених формах. 
Найменша кількість розчинених форм відносно валового вмісту спостері-
гається для Fe та Mn. У липні більшість наведених ВМ окрім Cr знаходяться 
у воді у суспендованому вигляді, що може бути зумовлено поглинанням ВМ 
фітопланктоном. 

Враховуючи значну кількість нерозчинних форм ВМ у воді р. Дунай не-
обхідним є  порівняння проаналізованих значень з  встановленими норма-
тивами. Для оцінки обрано нормативи: гранично допустима концентрація 
для рибо господарчого водокористування (ГДКр-г) [4], цільові нормативи 
встановлені для оцінки результатів моніторингових спостережень в систе-
мі TNMN [2], стандарти якості довкілля для води (EQS)[6]. Сезонна динаміка 
в крайностях ГДКр-г наведена на рис. 5. Перевищення ГДКр-г за вмістом Fe, 
Mn, Zn характерно для всіх місяців і має досить високі значення, для Fe та 
Mn, періодично спостерігається перевищення за вмістом Hg. Враховуючи, 
що представлені данні є  середніми для досліджуваних років, максимальні 
кратності перевищення ГДКр-г для цих елементів можуть бути ще більшими. 
Кратності нормативів TNMN для валового вмісту та вмісту розчинених форм 
ВМ наведені на рис. 6—7. 
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Рис. 4 — Сезонна динаміка за досліджуваний період частки розчинених форм віднос-
но валового вмісту ВМ у воді р. Дунай 

Рис. 5 — Сезонна динаміка вмісту ВМ за досліджуваний період у воді р. Дунай  
у кратності ГДКр-г.
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Рис. 6 — Сезонна динаміка валового вмісту ВМ за досліджуваний період у воді  
р. Дунай крайностях цільового нормативу TNMN.

Рис. 7 — Сезонна динаміка вмісту розчинених форм ВМ за досліджуваний період 
у воді р. Дунай крайностях цільового нормативу TNMN.
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На відміну від ГДКр-г нормативи розроблені, для оцінки результатів 
спостережень TNMN для дунайської води не нормують, вміст заліза та мар-
ганцю. Тому розподіл валового вмісту ВМ у кратності цільового нормативу 
TNMN має найбільші значення для Pb, Cd, Hg, при цьому перевищень цих 
нормативів за середніми по роках значеннями не встановлено. Треба відмі-
тити, що за валовим вмістом Zn встановлені менші відносно інших елементів 
кратності, на відміну від ГДКр-г де середній вміст Zn в більшості місяців пе-
ревищував нормативне значення. За вмістом розчинених форм ВМ переви-
щення спостерігаються за Zn, Cu, Ni. Pb, Cd. 

Підсомовуючи результати (рис. 8) EQS спостерігається перевищення 
лише за середнім вмістом Cd у квітні. При цьому за вмістом Hg спостеріга-
ються найбільші кратності EQS порівняно з іншими елементами для більшос-
ті місяців.

Рис. 8 — Сезонна динаміка вмісту розчинених форм ВМ за досліджуваний період 
у воді р. Дунай крайностях EQS.

Підсумовуючи отримані результати треба відмітити, що більший вміст 
ВМ у  воді р.  Дунай спостерігається у  перших місяцях весни та поступово 
зменшується в  літку. При цьому динаміка валового вмісту та розчинених 
форм для різних місяців відрізняється. Це може бути зумовлено, як процеса-
ми сорбції ВМ на завислих частках або планктонними спільнотами, так і роз-
миванням берегів з виносом суспендованих частинок. Порівняння вмісту ВМ 



238 XIV Міжнародна науково-практична конференція

з різними нормативами у цьому досліджені відображає усередині за проана-
лізований період результати. За ними перевищення норм вмісту ВМ спосте-
рігається за Fe, Mn, Hg (ГДКр-г); Zn (ГДКр-г, TNMN (розчинені форми)); Pb,Ni,Cu 
(TNMN(розчинені форми)); Cd (TNMN (розчинені форми), EQS). Таким чином 
середній по місяцях за 13 років вміст металів у воді р. Дунай (окрім Cr), який 
контролюється в системі TNMN перевищує нормативні значення.
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УДК 628.357:556.16:625.7

Мельничук П. О. 
ТОВ Науково-виробничий центр «Запоріжгідропроект», м. Запоріжжя, Україна

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИДАЛЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ 
З  РУСЕЛ МАЛИХ РІЧОК ТА ВОДОЙМ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП 
РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Сучасний екологічний стан малих та середніх річок Запорізької області, 
виходячи з  результатів паспортизації, оцінюється за більшістю показників, 
як незадовільний. Головною причиною такого стану є надмірне антропоген-
не навантаження на екологічні системи малих річок. 

Водний фонд Запорізької області складають р.  Дніпро, розташовані на 
ній Каховське та Дніпровське водосховища, в яких зосереджено відповідно 
18,2 км3 та 3,3 км3 води, 136 малих та середніх річок (довжиною більш ніж 
10 км) і  загальною довжиною 2013 км, 28 водосховищ на них із загальним 
об’ємом води 97,6  млн. м3, найбільшим з  яких є  Бердянське водосховище 
об’ємом 16,3 млн. м3, яке до 2004 року (до приходу Дніпровської води) ви-
користовувалось в якості одного з джерел питного водопостачання м. Бер-
дянська, та 1215 ставків із об’ємом води 89,9 млн. м3.

Західна половина Запорізької області розташована на східній окраїні 
Причорноморської низини. Рельєф цієї частини області  — плоска рівнина 
з широким розповсюдженням безстічно-подових низин. Східна частина об-
ласті розташована на відрогах Приазовської височини, яка є головним водо-
розділом між басейнами р. Дніпро і Азовського моря. Рельєф даної частини 
території помірно розчленований гідрографічною мережею.

За природною мінералізацією та вмісту солей вода малих і середніх во-
дотоків області не придатна для питного водопостачання і  мало придатна 
для зрошення та іншого господарського використання.

Сучасний екологічний стан р. Дніпро, середніх та малих річок Запорізь-
кої області сформувався під впливом надмірного антропогенного наванта-
ження, основною складовою якого є наднормативне надходження забруд-
нюючих речовин з  неочищеними та недостатньо очищеними зворотними 
водами.

Також на незадовільний стан річок та водойм впливають:
— замулення при переробці берегів;
— змив грунту з  прилеглої території та ерозійні процеси при прохо-

дженні паводків і сніготанення;
— попадання опалого листя з  дерев, а  також повалених дерев та сто-

ронніх предметів;
— заростання водойм вологолюбивою рослинністю;
— недостатній водообмін.
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Таблиця 1 — Хімічний склад вод  
малих та середніх річок Запорізької області

Тип Перелік річок
Мінералізація

Сольовий склад
весною у межень

Дніпровсько- 
Донецький

Конка, Верхня Терса, 
Гайчур, Мокра Московка

0,35 — 1,7 3,0 — 4,0 Сульфатний

Південна частина 
Приазов’я

Берда, Обіточна, 
Лозоватка, Корсак, 
верхів’я р. Молочна

0,5 — 1,0 2,0 — 4,0 Сульфатно-
кальцієвий (весною), 
сульфатно-кальцієво-натрієвий 
(у межень)

Південно-західна 
частина Приазов’я

Низов’я р. Молочна, 
Тащенак, Великий та 
Малий Утлюки

2,0 — 3,0 6,0 — 10,0 Сульфатно-кальцієво-натрієвий 
(весною), сульфатно-натрієво-
кальцієвий або хлоридно-натріє-
вий  (у межень)

Для поліпшення гідрогеологічного та санітарно-епідеміологічного стану 
в зоні малих річок та водойм в цілому необхідно передбачати та виконувати 
їх розчистку з видаленням донних відкладень. 

Виконання робіт з відновлення річок та водойм, особливо в межах місь-
кої та селищної забудови, де забудова впритул підходить до водних об’єктів, 
затрудняється неможливістю вільного підходу до них та відсутністю вільних 
територій уздовж їх берегів для складування вийнятого мулу.

В таких випадках необхідно ретельно організовувати проведення робіт 
по видаленню донних відкладень з русел річок та водойм із застосуванням 
міні-техніки та інноваційних технологій по зневодненню мулу до відповідної 
консистенції з наступним вивезенням його в місця постійного складування.

Розчищення водойм від мулових відкладень передбачається земсна-
рядом на понтонах з  транспортуючим пульпопроводом. Транспортування 
пульпи здійснюється від зони розробки до майданчику зневоднення на роз-
рахункову відстань плавучим та береговим (наземним) пульпопроводом із 
встановленням бустерної станції (станції перекачування).

Для вивезення вийнятого мулу передбачається попереднє його зневод-
нення за допомогою фільтруючих басейнів GeoPool, принцип дії яких базу-
ється на використанні сил гравітації і фільтруючої здатності полімерних ма-
теріалів.

Встановлення фільтруючих басейнів передбачається на вільній тери-
торії.

Конструкція представляє собою басейн круглої форми, що витримує 
всі навантаження на конструкцію, і фільтруючий матеріал на стінках карка-
су (геотекстильну тканину), спеціально підібрану під технологічне завдання 
і конструкцію GeoPool.
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Конструкція басейнів передбачається стаціонарною з багаторазовим за-
повненням. В кожному басейні проходить 8 циклів наповнення, зневоднен-
ня та вилучення грунту.

Для прискорення процесу зневоднення (водовіддачі) передбачається 
застосування флокулянтів. Використання флокулянтів дозволяє прискорити 
процес зневоднення в 2-3 рази.

Для відведення освітленої води назад у річку або водойму передбача-
ється облаштування заглиблених басейнів для збору освітленої води та пе-
рекачування її назад до водного об’єкту або укладання самопливного трубо-
проводу від майданчика зневоднення до водного об’єкту. 

Враховуючи багаторазове заповнення фільтруючих басейнів, в  необ-
хідному місці (з боку тимчасових проїздів) конструктивно передбачається 
шлюз для заходу важкої техніки і виїмки сухого залишку.

Вилучення сухого залишку відбувається екскаватором з подальшим його 
вивезенням автотранспортом та складуванням на узгоджену територію.

Після демонтажу фільтруючих басейнів виконують планування території 
та відновлення шару рослинного ґрунту.
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ВОДНЫЙ БАЛАНС И  ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ 
ВОДЫ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ В  2017 ГОДУ

Водный баланс города  — это необходимые объёмы водопроводной 
воды, используемые жителями на питьевые и  хозяйственно-бытовые нуж-
ды, а также возможные потери через распределительную систему. 

В условиях водной не стабильности в регионе, анализ объёмов водопро-
водной воды, поданной в распределительную систему города, полученной 
потребителями через приборы учета и сброшенной в канализацию в виде 
хозяйственно-бытовых стоков, позволит оптимизировать дефицитные во-
дные ресурсы. 

Источником питьевого водоснабжения г. Мариуполя служит вода из 
реки Северский Донец (Южно-Донбасский водовод) и  Старо-Крымского 
водохранилища (51,8 млн. м3) в  соотношении 3:1. В  результате, общая ми-
нерализация (показатель сухой остаток), общая жесткость и  содержание 
сульфатов в  питьевой воды должны соответствовать ДСанПіН 2.2.4-171-10 
“Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Исследование проводили путём анализа объёмов водопроводной воды, 
поданной в  город, полученной потребителями и  сброшенной в  канализа-
цию.

Исходные данные за 2017 год предоставлены Коммунальным предпри-
ятием «Мариупольское производственное управление водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (КП «ПУВКХ»)», (письмо № 602 от 22.02.18г.).

По сравнению с  количеством пресной воды, потребляемым на хозяй-
ственно-бытовые нужды, количество воды для удовлетворения физиологи-
ческих потребностей человека в сто раз меньше, но более высокого каче-
ства (Монин, 2016). Поэтому в рассматриваемых объёмах, преобладает вода 
для хозяйственно-бытовых нужд.

Несмотря на военные действия на Донбассе, город не испытывал недо-
статка в  пресной воде. Старокрымское водохранилище обеспечивало не-
обходимые объёмы воды даже в периоды разрушений на ЮДВ. За 2017 год 
город получил 43 млн. 435 тыс. кубических метров воды. В летние месяцы 
(август) подача воды достигала 4 млн. 343 тыс. кубических метров в месяц 
(рис. 1). 

Среднемесячное потребление водопроводной воды не зависело от се-
зонов года и колебалось от 1675 до 2015 тыс. м3, в среднем около 1900 м3 
(рис.1). С  учетом количества проживающих в  городе потребителей (на 
01.01.17г зарегистрировано 449235 человек), один житель в  среднем 
потреб лял около 140 литров воды в  сутки. Физиологические потребности 
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одного человека — около 2 литров. Остальное количество воды использо-
валось на хозяйственно-бытовые нужды.
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Рис. 1 — Среднемесячная подача и реализация водопроводной воды в 2017 г.

Обращает внимание факт значительных потерь воды — до 2400 тыс. м3 
в августе (рис.2). Объёмы воды не дошедшие до потребителей, увеличива-
лись в летне-осенний период и превышали реализованные.
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Рис. 2 — Среднемесячные потери водопроводной воды и объёмы хозяйственно-бы-
товых стоков в 2017 г

Не вдаваясь в анализ причин водных потерь, следует отметить, что стан-
ция биологической очистки ежемесячно принимала хозяйственно-бытовых 
стоков в примерно одинаковых объёмах (в среднем около 2270 тыс. м3), пре-
вышающих реализованную воду (рис.2).
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Особый интерес представляют потери воды. Это не только возможный 
резерв экономии поступающей в город воды, но и фактор наводнения его 
подземной части. Судя по оперативности ликвидации видимых порывов 
водоводов, можно предположить, что большая часть не видимых потерь 
остаётся в городе и в виде ручьёв и родников выходит на поверхность или 
поступает в подземные воды. Это примерно 20700 тыс. м3 водопроводной 
воды в год.

В результате военных действий на Донбассе, подача пресной воды по 
Южно-Донбасскому водоводу, носит периодический характер и в город вы-
нуждено подавалась Старо-Крымская вода с повышенным содержанием со-
лей, снижающих показатели качества. 

Задачей исследования было изучить изменения показателей качества 
в городской водопроводной воде в течение года.

Исследования проводили путём анализа показателей водопроводной 
воды за 2017 год, предоставленных Коммунальным предприятием «Мариу-
польское производственное управление водопроводно-канализационного 
хозяйства (КП «ПУВКХ»)», письмо № 602 от 22.02.18г.

В результате исследований установлено, показатели качества водопро-
водной воды в городе Мариуполе: «сухой остаток» и «общая жесткость» не 
соответствовали ДСанПіН 2.2.4-171-10 (рис.3, 4).

Наиболее высокие значения отмеченных показателей наблюдали в фев-
рале — марте и июне — июле, что было связано с ремонтными работами на 
Южно-Донбасском водоводе, в результате военных разрушений.
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Рис. 3 — Диапазон среднемесячных значений «сухого остатка» водопроводной воды 
в 2017 г.

Вода для питьевых целей по-прежнему нуждалась в доочистке. Подоб-
ное не соответствие нормативным показателям, связано с использованием 
городской фильтрационной станцией традиционной технологии водопод-
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готовки, не рассчитанной на доведение минеральных показателей природ-
ной воды до требований питьевой.
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Рис. 4 — Диапазон среднемесячных значений «общей жесткости» водопроводной 
воды в 2017году

Учитывая, что кроме разрушений водовода, подача воды по ЮДВ в го-
род, может прекращаться и по другим причинам, поиск путей обеспечения 
города качественной питьевой водой, актуален как никогда.

Принимая во внимание суточную потребность средне статистическо-
го мариупольца в  питьевой воде, (2 л/сут), что значительно меньше (в 70 
раз) производительности городского водопровода. Значит, до самых высо-
ких показателей качества должна доводится только вода, необходимая для 
питья и приготовления пищи. А это около 900 м3 в сутки на город. Значит, 
нужна доочистка водопроводной воды в местах непосредственного её по-
требления с использованием специальных водоочистных устройств. 

В качестве универсального и  высокоэффективного способа доочистки 
мариупольской водопроводной воды показано применение мембранных 
технологий на основе ультра и обратноосмотической фильтрации.

Беря во внимание установленные не нормативные показатели качества 
воды, доочистка должна иметь два этапа. 

Первый этап — ультрафильтрация. Ультрафильтрация — это мембран-
ная технология. Подобные фильтры способны удалять из воды примеси 
размером от 0,002 до 0,1мкм. Такие примеси в воде обусловлены наличием 
Fe3+ и  других коллоидов, органических веществ, бактерий и  вирусов. Уда-
ление из воды этих соединений улучшает органолептические свойства, т.е. 
уменьшает показатели цветность и мутность. Однако, ультрафильтрация не 
изменяет минеральный состав воды. В регионах, где вода имеет сбаланси-
рованный ионный состав, ультрафильтрация оптимально решает проблему 
доочистки воды. Преимущество способа  — возможность промывки мем-
бран обратным током воды.
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Второй этап обратно осмотическая фильтрация. Для Мариупольской 
воды необходима коррекция минерального состава, поэтому обратноосмо-
тическая фильтрация является оптимальным решением проблемы. Обрат-
ноосмотическая фильтрация нуждается в  предочистке исходной воды, т.к. 
позволяет задерживать частицы до 10-4мкм, что больше размеров молекул 
воды, но меньше размеров основных ионов солей. Преимущество спосо-
ба — возможность промывки мембран специальными растворами.
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ 
«АВТОМОБІЛЬ-ДОРОГА-СЕРЕДОВИЩЕ» 

Автомобільний транспорт займає важливе місце в транспортній системі 
кожної країни, тому неможливо навіть уявити собі наше повсякденне життя 
за його відсутності. ОІСА — Міжнародна асоціація виробників автомобілів1 
на постійній основі проводить моніторинг кількості автотранспортних за-
собів в кожній країні світу, так за її даними станом на 2015 р. у порівнян-
ні з 2005 р. загальний приріст кількості автомобілів у світі становив 43,7 % 
(табл.1) [1]. 

Розвиток автомобільного транспорту та широкий розвиток дорожньої 
мережі у всьому світі привели до збільшення прямого і непрямого впливу 
транспорту на навколишнє природне середовище. Тому на сучасному ета-
пі розвитку людства питання взаємовпливу в системі «автомобіль-дорога-
середовище» (АДС) є одним з актуальних екологічних проблем. Вивченню 
впливу автомобільного транспорту на довкілля присвячено багато наукових 
праць у світі, в нашій країні це, зокрема праці таких вчених, як В. Н. Луканін, 
Д. Н. Кавтарадзе, Є. Б. Угненко, Д. З. Зеркалов, Н. В. Внукова, Г. М. Желновач, 
В. С. Степура, Н. В. Короновський, А. О. Белятинський, Г. М. Франчук, Г. І. Ар-
хіпова, П. М. Каніло.

Проаналізувавши їх роботи можна схематично охарактеризувати за-
гальні уявлення про взаємовпливи у системі «автомобіль-дорога-середови-
ще» як окремі попарні зіставлення, що відображено нами на рис. 1. в частині 
а) існуючий підхід.

Існуючий підхід до оцінки взаємовпливу в системі АДС складається з 
багатьох залежних і незалежних факторів, але майже всі вони присвячені 
дослідженням лише окремих факторів впливу транспорту або автомобіль-
ної дороги, чи декількох з них, не враховуючи цілісно загальних умов фор-
мування взаємовпливу всіх елементів системи, не враховуються також і 
умови відповідальності за наявний вплив, зокрема принцип «забруднювач 
платить», відповідальність за непряме сприяння розповсюдженню забруд-
нень через невиконання своїх прямих функцій, наприклад несправне авто, 
не якісний бензин, незадовільний стан автомобільної дороги тощо до тепер 
залишається актуальною науковою задачею, що потребує комплексного ви-
рішення.

1 ОІСА- International Organization of Motor Vehicle Manufacturers.
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Саме тому нами запропонований комплексний підхід до дослідження 
в області впливу системи АДС на навколишнє природне середовище (НПС) 
з цілісним урахуванням всіх факторів взаємовпливу, всіх елементів системи 
АДС, всіх умов формування та розповсюдження забруднення, з можливістю 
виявлення відповідальності за забруднення, який схематично зображено на 
рис. 1 частина б). 

                          

  а) існуючий підхід                                                         б) запропонований підхід
Рис. 1 — Схеми оцінювання взаємовпливів в системі «автомобіль-дорога-середови-

ще»: існуючий (а) та запропонований (б) підходи

Необхідно зазначити, що діюча автомагістраль, як окрема самостійна 
споруда без автомобілів, не справляє значного впливу на довкілля і полягає 
тільки у випаровуванні з поверхні дорожнього полотна летких хімічних еле-
ментів з в’яжучих матеріалів [2] та як фізична перешкода для міграції тварин, 
якщо це не враховано під час будівництва, що може призвести до фрагмен-
тації популяцій існування окремих рідкісних видів.

Значно більшої шкоди НПС завдає автомобільна дорога разом з тран-
спортними засобами, при чому навіть сам факт руху транспорту по полотну 
дороги спричиняє шкідливий вплив на довкілля. Це проявляється у відляку-
ванні тварин, що тим самим змінює їх поведінку, а також викликає ризик їх 
травмування та навіть загибелі [3].

До головних факторів впливу експлуатації автомобільної дороги тради-
ційно відносять викиди забруднюючих речовин від автомобільного тран-
спорту (відпрацьовані гази, картерні гази, пари вуглеводнів). При цьому 
стан автомобільних шляхів у нашій країні приблизно на 51% не відповідає 
вимогам за рівністю та 39,2 % за міцністю, що призводить до вимушеного 
руху автомобілів у режимі розгін-гальмування, при якому спостерігається 
найбільший викид забруднюючих речовин [4]. 

Значними факторами впливу також є пил (утворений під часу транспорт-
ного руху) та поверхневий сток з автомобільних доріг.
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Не можна також обійти увагою фізичні фактори, що також завдають зна-
чної шкоди довкіллю (шум, вібрація, теплові викиди, електромагнітні поля, 
світло фар тощо).

Забруднення придорожнього простору відбувається також через побу-
тове сміття і відходи життєдіяльності учасників руху в смузі відводу, втрати 
при перевезенні різноманітних вантажів та залишки транспортних засобів 
після аварій.

Важливим є те, що рівень впливу експлуатації автомагістралі на НПС 
у великій мірі залежить від природно-кліматичних умов. Тобто концентрація 
в  атмосфері шкідливих речовин від авто залежить від природно-кліматич-
них факторів та може істотно змінюватись [5].

Таким чином, з вищесказаного можна зробити висновок, що доцільно 
продовжити наукові дослідження системи АДС в напрямку цілісного комп-
лексного групування факторів впливу за чотирма рівнями: авто, дорога, се-
редовище 1 (ПТС), середовище 2 (НПС) з їх подальшою формалізацією.

Також необхідно відмітити, що запропонована схема підходу до визна-
чення взаємовпливів в системі АДС:
— дозволяє чітко розмежувати відповідальність за забруднення НПС та ре-

алізувати принцип «забруднювач платить»;
— дозволяє розглядати процес розповсюдження забруднень від елементів 

системи АДС у вигляді ієрархічної багаторівневої структури, наприклад 
шляхом використанням для їх оцінювання методу аналізу ієрархій Т. Са-
аті;

— вказує межі компетенції та можливості контролю за кількісними та якіс-
ними показниками впливу на НПС всіх елементів системи АДС та відпо-
відно з цим вживати засоби щодо ефективності зменшення екологічного 
ризику від діяльності автомагістралей.
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ПРИХОВАНА РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Людина піддається щодня й у будь — якому місці опроміненню від раді-
оактивного газу радону (Rn), який вона вдихає разом з повітрям. Цей процес 
відбувається на виробництвах, у побуті, під час медичних процедур та про-
веденні наукових досліджень тощо.

Радон є радіоактивним α-випромінюючим газом без кольору і запаху, він 
токсичний, хімічно малоактивний. Належить до інертних, так званих «благо-
родних» газів. Радон при кімнатній температурі є одним з самих важких газів 
(у 7 разів важчий звичайного атмосферного повітря), він не має стабільних 
(не радіоактивних) ізотопів.

Склад атмосферного повітря (у % по об’єму) наступний: азот — 78,08 %; 
кисень — 20,95 %; аргон — 0,93 %; вуглекислий газ — 0,03 %; гелій, неон, 
криптон, ксенон, озон, радон та водень сумарно — 0,01% [1].

Здебільшого, увага приділяється радону-222 ( 86
222Rn), як самому довгоіс-

нуючому ізотопу, йому належить близько 80 % дози опромінення населення 
України від природних джерел іонізуючого випромінювання. Середня річна 
доза опромінення складає 4,88 мЗв, а  з урахуванням останніх даних щодо 
вмісту торону (радону-220, 86

220Rn) у повітрі житлових приміщень значення се-
редньої річної дози складає 5,3 мЗв за рік [2, 3].

Природні ізотопи радону утворюються під час розпаду природних раді-
онуклідів, що знаходяться у земній корі, найбільша їх кількість в радіоактив-
них рудах. Природні ізотопи радію (Ra), що належить до природних радіоак-
тивних рядів урану, торію та актиноурану, зазнаючи радіоактивного розпаду 
утворюють ізотопи радону. Як приклад, розпад радію-226 (226Ra) і утворення 
222Rn та α-частинки (ядра гелію 4Не2) описано наступною ядерною реакцією:

88
222

86
222

2
4Ra Rn He→ +

Радон легко виділяється з  ґрунту у  гідросферу й  атмосферу, середній 
об’ємний вміст Rn у атмосфері складає 6×10-18 % [4]. 

Об’ємна активність ізотопів радону в атмосфері, як правило, дуже низь-
ка, але надходячи до замкненого повітряного простору, радон має здатність 
до накопичення. 

Добування корисних копалин є  тією галуззю промисловості, де ще за-
довго до відкриття радіоактивності, люди зіткнулися з її шкідливим впливом 
на організм [5]. На початку 16  століття серед шахтарів Німеччини на Шне-
єбергських шахт з видобування срібла, було помічено надзвичайно високу 
смертність від легеневих захворювань. У 17—18 сторіччях на цих шахтах по-
мирало від загадкової «Шнеєбергської легеневої хвороби» до 75 % шахтарів 
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[6]. Лише у 30-х роках минулого сторіччя причиною цього професійного за-
хворювання — раку легень — було визнано високу концентрацію у шахтній 
атмосфері радіоактивного газу Rn.

Приєднуючись до мікроскопічних пилинок, α-частинки Rn утворюють 
радіоактивний аерозоль у повітрі. Як було сказано вище, Rn у 7 разів важчий 
за повітря, тому його кількість зазвичай вища у підвалах, погребах та інших 
приміщеннях, розташованих у ґрунті та на його поверхні. У житлових примі-
щеннях Rn переважно скупчується у ванних кімнатах, підвалах та погребах, 
на перших поверхах будинків.

Концентрація Rn у повітрі залежить, також, від геологічної, кліматичної 
та атмосферної обстановки, особливостей ландшафту. 

Дуже часто ми стикаємось з  підвищеним рівнем Rn у  приміщеннях, де 
постійно перебувають люди. Причинами цього явища є  матеріали і  пред-
мети, що містять природні радіонукліди і  які ми використовуємо у  побуті, 
наприклад, використання будівельних матеріалів, спалювання кам’яного 
вугілля та побутового газу. Крім того, підвищений радіаційний фон у примі-
щеннях може бути викликаний геолого-географічним розташуванням або 
сусідством із техногенно-підсиленими джерелами природного походження 
(ТПДПП), такими як шахта або кар’єр. 

У медицині застосування радонотерапії1 було дуже розповсюдженим. 
При лікуванні радоновими ваннами, в  основному опромінювалася шкіра, 
при вживанні радонових вод — органи травлення, а під час інгаляцій — ор-
гани дихання [4].

При цьому мають місце підвищені загрози та небезпеки від інтенсифіка-
ції доз опромінення не лише пацієнтів, а й персоналу радонових курортів, де 
активно застосовують радонотерапію.

Для людини найбільш небезпечним є неминуче потрапляння Rn всере-
дину організму під час дихання. Враховуючи той факт, що легені — це орган, 
який має найменшу щільність, довготривала взаємодія з ним α-частинок Rn 
та його дочірніх продуктів розпаду (полонію  Ро, свинцю Pb, вісмуту Bi, та-
лію Tl тощо) може призвести до невідновлюваних уражень легеневих тканин 
й виникнення онкологічних захворювань через негативний вплив на ткани-
ни організму (в тому числі, радіоактивний). 

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), надхо-
дження Rn у легені є другою за значимістю причиною розвитку раку легень 
у людини у багатьох країнах світу. В залежності від середнього рівня об’ємної 
активності Rn у повітрі приміщень, він викликає від 3 до 14% усіх випадків 
раку легень людини.

1 Радонотерапія (різновид α-терапії) — один з видів променевої терапії з ви-
користанням дуже малих доз випромінювання. Основним діючим фактором є α-ви-
промінювання радону і його дочірніх продуктів розпаду.
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Мішенню для впливу радону є бронхо-легенева система, зокрема кліти-
ни епітеліальної тканини стінок легень.

Під час вдихання радіоактивного аерозолю, α-частинки осідають у ди-
хальних шляхах й можуть спровокувати розвиток раку [4].

Рак легень розвивається протягом тривалого періоду часу — від 15 до 
40 років.

Ризик захворювання на рак легень залежить від рівня об’ємної актив-
ності Rn, тривалості його дії та індивідуальної схильності людини до розви-
тку цього захворювання.

При спільній дії на організм людини ізотопів Rn та дочірніх продуктів 
розпаду й низки факторів нерадіаційної природи (пил, вихлопні гази двигу-
нів, продукти згорання тютюну тощо) — несприятливі ефекти посилюються.

Ризик захворювання на рак легень від впливу Rn для осіб, що палять, на 
порядок вищий: майже 90% хворих — курці. У поєднанні з тютюновим ди-
мом онкогенний ефект Rn і його дочірніх продуктів розпаду зростає і скоро-
чує прихований період розвитку раку легень.

Відповідно до результатів епідеміологічних досліджень, при хронічному 
опроміненні протягом 30 років на кожні додаткові 100 Бк/м3 — ризик захво-
рювання на рак збільшується у середньому на 10 % і безпосередньо зале-
жить від середнього рівня об’ємної активності Rn у повітрі [7].

Значного впливу ізотопів Rn людина зазнає в закритому, не провітрюва-
ному приміщенні. У житлових приміщеннях та будинках джерелами Rn є: 

— ґрунт під фундаментом будівлі та біля нього;
— будівельні матеріали та огороджувальні конструкції (стіни, фунда-

мент, перегородки, оздоблювальні матеріали);
— система внутрішнього водопостачання та газопостачання (водогін, 

артезіанські свердловини та колодязі, газопровід).
Щоб уникнути потрапляння Rn в легені — слід регулярно провітрюва-

ти приміщення, що є одним із найбільш дієвих способів захисту, спорудити 
ефективну вентиляційну систему будинку й прослідкувати, чи у стінах й під-
лозі немає щілин, крізь які надходить Rn у приміщення [8]. Крім того, варто 
уникати використання будівельних матеріалів з високим вмістом природних 
радіонуклідів.

Не менш обачним слід бути при використанні у господарстві мінераль-
них добрив, фарфоро-фаянсових виробів, виробів зі скла та глини. Вони та-
кож містять радіонукліди природного походження [9, 10]. 

Для того, щоб слідкувати за вмістом радону на підприємствах — необ-
хідно проводити систематичний радіаційний контроль. Так чи інакше, без 
потужної промислової вентиляції й  засобів індивідуального захисту  — не 
обійтись. 

У шахтному середовищі, під час видобування корисних копалин, контр-
оль за вмістом Rn у  повітрі ускладняється через підвищену вологість (до 
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99%) та запиленість неорганічним пилом шахтного повітря. За цих умов про-
ведення вимірювань, похибка результату прямуватиме до максимальної, 
а деякі прилади радіаційного контролю не будуть працювати взагалі.

У наш час питання опромінення гірничих працівників та персоналу що 
працює на підприємствах, які входять до початкових ланок ядерно палив-
ного циклу [11] достатньо добре досліджене. Існує багаторічний досвід 
покращення радіаційної обстановки на уранових шахтах. Відомі основні 
радіаційно небезпечні фактори, що впливають на підземний персонал: ра-
діоактивні гази 86

222Rn та 86
220Rn з  їх короткоіснуючими дочірніми продуктами 

розпаду, довгоіснуючі природні радіонукліди, що містяться у шахтному пилу 
та γ-випромінювання гірських порід [5]. Провідне місце серед цих факторів 
належить дочірнім продуктам розпаду Rn. Тривалий час вважалося, що про-
блема опромінення шахтарів стосується лише шахт з видобування радіоак-
тивних руд, однак дослідження останніх 15-20 років в Україні та Росії [12-15] 
показали, що на більшості шахт іншого профілю ця проблема також має міс-
це. При цьому виявилося, що на ряді неуранових шахт ефективні дози опро-
мінення шахтарів перевищують ліміти доз для персоналу уранових шахт (ка-
тегорія А) [12, 16].

У медицині, однією з  найбільш прийнятних, практично обґрунтованих 
засобів захисту пацієнта при лікуванні радоновими водами є  спеціально 
розроблений універсальний захисний терапевтичний пристрій — шолом — 
аеромаска, розроблений автором статті. Цей пристрій призначено для за-
хисту від негативного впливу повітряного середовища, в тому числі від на-
явності Rn при здійсненні дихання та надходження у легені газоповітряних 
сумішей зі шкідливими (небезпечними) включеннями і одночасним терапев-
тичним ефектом. 

Відповідно до Норм радіаційної безпеки України [9] та Основних санітар-
них правил забезпечення радіаційної безпеки України [10]середньорічна 
об’ємна активність 86

222Rn у повітрі приміщень, що будуються або реконструю-
ються при постійному перебуванні людини, складає 50 Бк/м3; у будівлях, що 
вже експлуатуються — 100 Бк/м3. 

При перевищенні наведених рівнів — необхідно проводити спеціальні 
протирадонові заходи. Особливо це стосується дитячих, санаторно-курорт-
них та лікувально-оздоровчих закладів, а  також будинків, де проживають 
діти молодші 14 років. 

Для персоналу, що працює на виробництві з можливим опроміненням 
від ТПДПП — норма встановлюється відповідно до радіаційних характерис-
тик виробничого середовища. Об’ємна активність 86

222Rn у повітрі там не пови-
нна перевищувати 300 Бк/м3, 86

220Rn — 60 Бк/м3.
Для ідентифікації кількості радону в повітрі використовуються спеціаль-

ні прилади радіаційного контролю. Вони мають деякі відмінності.
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Радонометри  — прилади, що визначають об’ємну активність радо-
ну після забору необхідної проби повітря. Інтегровані трекові радіометри 
реєструють α-випромінювання радону завдяки латентним трекам, що за-
лишає α-частинка на поверхні плівки або пластини детектора. Адсорбе-
ри — абсорбують радон з повітря, після чого його вимірюють за допомогою 
g-спектрометра. Монітори радону  — прилади, що здатні вимірювати вміст 
радону в приміщеннях протягом тривалого періоду часу: від декількох міся-
ців до декількох років.

Здебільшого у  приміщеннях постійного перебування людей краще за-
стосовувати трекові радіометри радону та монітори радону.

Для контролю дозових навантажень шахтарів можуть застосовуватися 
три види дозиметрії та будь-які прилади радіаційного контролю для вимірю-
вання вмісту Rn у повітрі, але необхідно ще враховувати кліматичні умови 
(температуру, вологість, запиленість тощо):

— індивідуальна дозиметрія, основна на використанні індивідуальних 
інтегруючих приладів працівниками, протягом кожного робочого 
дня, що дозволяє вимірювати у постійному режимі рівні радіаційно 
небезпечних факторів. Час інтегрування не більше місяця;

— функціональна (групова) дозиметрія, основана на одного індивіду-
ального приладу групою осіб, що виконують одну й туж саму функцію 
на підприємстві;

— дозиметрія виробничого середовища, основана на періодичному ви-
мірюванні миттєвих значень радіаційних параметрів (потенціальна 
енергія дочірніх продуктів розпаду радону, концентрація пилу, по-
тужність дози g-випромінювання) на робочих місцях. 

ВИСНОВКИ 
Проблема забезпечення безпеки радону та його вплив на живі організми 

була і залишається надзвичайно актуальною і вимагає поглиблених науко-
вих досліджень. З практичної точки зору надзвичайно необхідно дослідити 
і розробити ефективні засоби та компактні прилади ідентифікації та оцінки 
наявності радону у реальному часі.

У побуті, для зниження рівня об’ємної активності радону необхідно ре-
гулярно провітрювати приміщення у будинку, особливо підвали, герметизу-
вати шпарини у підлозі та проводити заходи з ізоляції простору під підлогою 
від ґрунту, спроектувати та встановити надійну вентиляційну систему.

У видобувній та переробній промисловості необхідно впровадити сис-
тему індивідуальної дозиметрії шахтарів та персоналу радононебезпечних 
шахт й підприємств України, не залежно від виду сировини що добувається 
і переробляється. 

У медицині, де поряд з високою ефективністю радонотерапії відбуваєть-
ся негативний вплив від повітряного середовища з підвищеним вмістом Rn 
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при здійсненні дихання та надходження у  легені газоповітряних сумішей 
зі шкідливими (небезпечними) включеннями є  можливість використання 
прийнятного та практично обґрунтованого захисного терапевтичного при-
строю, що здатний мінімізувати шкідливий вплив.
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РАСЧЕТ ДОПУСТИМОГО СОСТАВА ТЕПЛООБМЕННОЙ ВОДЫ, 
СБРАСЫВАЕМОЙ В  ВОДОТОК

Одним из видов сточных вод являются теплообменные воды  — воды, 
используемые в теплообменных системах. Нормирование состава сбрасы-
ваемых в  водоток теплообменных вод производится на основании общих 
положений водоохранного законодательства, в  частности, ст. 35 Водного 
кодекса Украины. В плане методики установления допустимого содержания 
загрязняющих веществ, для данной категории сточных вод имеется своя 
специфика. А именно, согласно п. 2.7 «Инструкции по разработке предель-
но-допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ с возвратными вода-
ми» [1], требования к составу теплообменных вод устанавливаются в виде 
допустимых приращений к  концентрациям веществ в  забираемой на ох-
лаждение природной воде. При этом сам расчет допустимых концентраций 
проводится, как и для остальных категорий сточных, вод по формуле:
 C n C C kt C CПДС ПДК пр пр ф= ⋅ −( )⋅ ( ) −  +exp , (1)
где СПДС — допустимая концентрация вещества в сточной воде; 

СПДК — предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества;
Сф — фоновая концентрация вещества в воде ВО;
Спр — природная концентрация вещества в воде ВО;
t — время добегания воды от выпуска до контрольного створа;
k —  коэффициент неконсервативности вещества, характеризующий сте-

пень самоочищения природной воды;
n — кратность разбавления сточных вод водой водотока.
В случае, если расчетная допустимая концентрация СПДС оказывается 

меньше фактической концентрации в сточной воде, то в качестве допусти-
мой концентрации, согласно п. 2.12 [1], берется фактическая концентрация. 
После расчета СПДС определяется допустимое приращение
 ∆C C CПДС ПДС заб= − , (2)
где Сзаб — концентрация вещества в забираемой на охлаждение природной 
воде.

Проблемой является то, что анализы сточной и природной воды часто 
делаются не только не регулярно, но и не одновременно. И, в силу варьи-
руемости концентраций, может оказаться, что допустимое приращение яв-
ляется отрицательным. Это происходит по той причине, что пробы сточной 
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воды брались, когда вода была относительно чистой, а забираемой природ-
ной — в периоды повышенной загрязненности.

При достаточных мониторинговых данных выходом из проблемной си-
туации может быть схема расчета, опирающаяся исключительно на результа-
ты анализов состава природной воды. В этом случае допустимую концентра-
цию следует рассматривать изначально как приращение к концентрациям 
в забираемой воде, а в качестве фоновой концентрации Сф, согласно «Ин-
струкции ....» и «Вpеменные методические указания по пpоведению pасчетов 
фоновых концентpаций...» [2], принять верхнюю границу допустимого ин-
тервала по формуле:

 C C
T
nD

st= +
⋅σ

,  (3)

где С — сpедняя концентpация вещества в забираемой воде;
σ — сpеднее квадpатическое отклонение концентpации;
n — количество анализов;
Tst — коэффициент Стьюдента, зависимый от числа наблюдений и при-

нятой надежности расчета.
С целью более лаконичной записи второе слагаемое правой части (3) 

удобно обозначить переменной d. Тогда балансовое уравнение содержания 
вещества в контрольном створе записывается следующим образом:

 
f C C t q f C d t Q

q Q
C

+( )⋅ + +( )⋅
+

=
∆ ПДС ф

ПДК

, ,
, (4)

где f — функция, характеризующая самоочищение:

 f C t C C kt C, exp( ) = −( )⋅ ( )+пр пр . (5)
На основании (5) можно записать следующее:

 f C C t q C q Q f C d t Q A+( )⋅ = ⋅ +( ) − +( )⋅ =∆ ПДС ПДК ф, , , (6)
где А — переменная, введенная для удобства записи.

Решая уравнение (6) относительно ΔСПДС, получаем формулу для искомо-
го допустимого приращения:

 ∆C
A
q

k t C k t CПДС пр= ⋅ ⋅( )+ ⋅ − ⋅( )( ) −exp exp1 . (7)

Таким образом, в  том случае, если качество забираемой природной 
воды находится в  пределах допустимых норм, то расчет по предлагаемой 
схеме не приведет к  отрицательному значению. Случай, когда природная 
вода изначально сильно загрязнена, требует отдельного рассмотрения.

Также следует обратить внимание на следующее. В  действующей «Ин-
струкции...» требование к установлению ПДС в виде приращений относится 
ко всем теплообменным водам, независимо от того, осуществляется сброс 
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в тот же водный объект, из которого забиралась вода, или в иной. На взгляд 
авторов настоящей статьи, необходимо в методике расчета сделать уточне-
ние, согласно которому установление ПДС в виде приращений производит-
ся только в том случае, если забор и сброс воды производится в один и тот 
же водный объект.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «ДИФФУЗНЫЙ 
ИСТОЧНИК» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К  ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В водоохраной практике широко используется понятие «диффузный 
источник загрязнения водных объектов». В  частности, согласно Водному 
кодексу [1], одним из основных элементов плана управления речным бас-
сейном является «определение основных антропогенных воздействий на 
количественное и  качественное состояние поверхностных и  подземных 
вод, в том числе от точечных и диффузных источников».

Чаще всего под данным понятием подразумевается попадание в водный 
объект загрязняющих веществ с  поверхностным стоком. Однако строгое 
определение понятия «диффузный источник загрязнения» применительно 
к загрязнению водной среды отсутствует как в Водном кодексе, так и в клас-
сических словарях (Реймерса, Дедю и Преждо [2-4]). В «Словаре норматив-
ных терминов и  определений в  области охраны и  использования вод» [5] 
имеется только определение понятия «источник загрязнения воды» («объ-
ект, который вносит в поверхностные либо подземные воды загрязняющие 
вещества, микроорганизмы или тепло»). При этом отдельно точечные и диф-
фузные источники в данном словаре не рассматриваются.

В рамках подготовки новой редакции Правил охраны поверхностных 
вод [6] было предложено следующее определение: «Диффузные источни-
ки загрязнения — это источники неконтролированного поступления в во-
дный объект загрязняющих веществ с  прилегающей территории путем их 
смыва. К  диффузным источникам относятся сельхозугодья, застроенные 
территории и др. Кроме того, к диффузным источникам относится загрязне-
ния с атмосферы и донных отложений». Данное определение нельзя считать 
удовлетворительным, поскольку в нем лишь перечислены частные случаи 
диффузного загрязнения, но отсутствует собственно определение. Кро-
ме того, не охватывается случай, когда загрязняющее вещество поступает 
в  воду не путем смыва, а  самостоятельно под действием гравитационных 
сил. Однако положительным моментом является упоминание таких источ-
ников, как атмосферные осадки и донные отложения.
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В Водной Рамочной Директиве [7] приведено следующее определе-
ние диффузного источника загрязнения (Diff use Source Pollution): «Pollu-Diffuse Source Pollution): «Pollu-
tion which originates from various activities, and which cannot be traced to 
a single source and originates from a spatially extensive land use (e.g. agricul-
ture, settlements, transport, industry). На русский язык это можно перевести 
таким образом: «Загрязнение вследствие различных видов деятельности, 
которое невозможно отнести к единому источнику, и которое возникает 
вследствие экстенсивного использования земельных территорий (напри-
мер, сельское хозяйство, поселения, транспорт, промышленность)». По 
мнению авторов настоящей статьи, приведенный текст следует считать не 
научным определением, а лишь разъяснением. Во-первых, ключевым сло-
вом является «загрязнение». Но «источник загрязнения» не может быть 
«загрязнением», т.к. первое — это объект, второе — процесс. Во-вторых, 
рассматривается только антропогенный характер загрязнения. 

Общее определение термина «диффузный источник загрязнения» (т.е. 
не применительно только к  воде) имеется в  электронном словаре «Ака-
демик»: «Диффузные источники означают множество мелких или рассеян-
ных источников, из которых загрязнители могут выбрасываться в землю, 
воздух или воду, совокупное воздействие которых на эти компоненты 
окружающей среды может быть значительным и для которых практически 
нецелесообразно собирать отчетность по каждому отдельному источни-
ку» [8]. 

Если применять данное определение к загрязнению воды, необходи-
мо оговорить, что упомянутые мелкие и  рассеянные источники должны 
быть распределены на достаточно большое расстояние. В противном слу-
чае, под определение попадает рассеивающий выпуск сточных вод, кото-
рый хотя и дает значительную кратность разбавления, но рассматривать 
его как диффузный источник не целесообразно. Кроме того, вопрос сбора 
отчетности видится не относящимся к сути понятия. 

Таким образом, с учетом упомянутых замечаний, а также исключив по-
нятие «загрязнитель» как нерекомендуемое «Словарем нормативных тер-
минов...» [5], можно дать следующее определение: «Диффузный источник 
загрязнения водных объектов  — это множество распределенных на до-
статочно большом расстоянии мелких источников загрязнения, которые 
в отдельности не представляют угрозу водной среде, но совокупное воз-
действие которых может быть значительным». Под данное определение 
попадают все приведенные примеры диффузных источников. Кроме того, 
в нем присутствует аналогия с изначальным понятием физического про-
цесса диффузии (лат. diffusio  —распространение, растекание, рассеива-
ние, взаимодействие).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БИОГАЗА НАД ПОЛИГОНОМ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) размещаются в окрестностях 
населенных пунктов. Продукты разложения ТБО несут опасность не только 
для окружающей природной среды, но и для здоровья населения [1-3]. 

Происходит химическое загрязнение атмосферного воздуха над терри-
торией полигонов ТБО за счет выделения биогаза. В состав биогаза входят 
легковоспламеняющиеся, токсичные вещества, которые создают угрозу воз-
никновения пожаров, взрывов [4]. Биогаз поднимается вверх, переносится 
ветром на достаточно большие расстояния, в том числе и в сторону населен-
ных пунктов. Это может привести к массовому отравлению людей [4].

Данные о возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуациях 
в местах удаления отходов [5,6] свидетельствуют о несовершенстве совре-
менных мероприятий по предупреждению и минимизации влияния источ-
ников техногенной и экологической опасности на окружающую природную 
среду и здоровье населения.

Существующие модели расчета эмиссии биогаза основаны преимуще-
ственно на решении уравнения Моно, распада первого порядка, такого как 
в TNO, LandGEM, Gassim, Afvalzorg, EPER, IPCC, LFGEEN. Эти модели учитывают 
содержание углерода, влаги, возраст отходов, их способность разлагаться, 
метеорологические условия. В частности следует обратить внимание, что 
метеорологические условия существенно влияют на состав и поток реге-
нерации свалочного газа. В зависимости от исходных данных, практиче-
ский интерес представляют методики Табасарана-Реттенбергера, Вебера Б., 
LandGEM, А. М. Шаимовой [7,8]. 

Модели оценки распространения компонентов биогаза в атмосферном 
воздухе в большинстве случаев построены на функции распределения Гаус-
са, методике ОНД-86, уравнении турбулентной диффузии. 
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Исследование температуры в теле полигона на основе численного 
моделирования [9] показывает температуру в пределах 20–50 °С. Это под-
тверждает способность биогаза к плавучести, когда его температура выше 
температуры атмосферного воздуха.

Оценка максимальной высоты и скорости подъема нагретых газообра-
зований (биогаза), их размера, плавучести, избыточной температуры как 
функции высоты и времени подъема, особенно в условиях чрезвычайных 
ситуаций, является необходимой для обеспечения экологической безопас-
ности полигонов ТБО.

Цель данной работы заключается в исследовании эволюции нагретого 
газообразования (биогаза) при конвективном подъеме в атмосферном воз-
духе над полигоном ТБО.

Будем считать, что всплывающее нагретое газообразование имеет фор-
му сферы с постепенно увеличивающимся радиусом. При этом скорость во-
влечения холодного воздуха пропорциональна как площади всплывающего 
образования, так и скорости подъема его центра масс. Коэффициент про-
порциональности считается постоянным. Так как радиус образования на-
много меньше высоты однородной атмосферы и толщины тропосферы, то 
стратификацией атмосферы можно пренебречь.

Исходные данные определяем из уравнений скорости движения центра 
нагретого объема V воздуха массой m, радиусом R, плотностью ρ и абсолют-
ной температурой T, скорости увеличения массы вовлекаемого холодного 
воздуха υ с плотностью ρ0, температурой T0 и полного интеграла плавучести 
(1) — (4).

 
4
3 3

3π π ϑF g R= 4
, (1)

где g — ускорение свободного падения, ϑ ρ ρ ρ= −( )0 0 – плавучесть.
Плавучесть биогаза обусловлена тем, что его плотность меньше, чем 

воздуха r < r0, то есть этот газ является более легким. Используемая далее мо-
дель пригодна в случае, если поднимаются объемы нагретого образования. 
В результате биохимических процессов разложения отходов выделяется с 
продуктами разложения тепло, которое обуславливает разницу температур. 
При этом плавучесть вызвана T > T0, в этом случае ϑ = −( )T T T0 0 . В условиях 
полигона ТБО одновременно имеют место оба случая. 

Исходные уравнения с учетом сопротивления воздуха включают в себя 
соотношения скорости подъема, массы вовлекаемого холодного воздуха и 
полного интеграла плавучести нагретого образования:

 m
d
dt

F mg ! SA

υ ρ υ= − − 0
2 /2, (2)

 
dm
dt

S= α υρ1 0, (3)
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dF
dt

N R= − 2 3υ , (4)

где t — время, F VgA = ρ0  — сила Архимеда, mg — сила тяжести, ! Sρ υ0
2 /2 — 

сила сопротивления воздуха. 
Для сферичного газообразования S R= π 2  — площадь поперечного 

сечения, S R1 4= π 2  — площадь поверхности сферы, α  — коэффициент за-
хвата холодного воздуха, N ≈ −10 2 с–1  — коэффициент Брента-Вяйсяля [10], 
C CD= + 8α — эффективный коэффициент сопротивления, CD  — коэффици-
ент сопротивления (для сферы при умеренных скоростях CD ≈ 0 5, , а α ≈ 0 1,  и 
C ≈ 1 3,  [10]). Поскольку, m V R= =ρ π ρ4 33 / , ρ ρ= 0 0T T/ , то уравнения (2) — (4) с 
учетом (1) примут вид:

d
dt

g
R

υ ϑ β ϑ υ= − +( )1
2

, β = ≈3 8 0 5C / , ,

 
dR
dt

R d
dt

−
+( ) = +( )

3 1
1

ϑ
ϑ αυ ϑ , (5)

 
d
dt R

dR
dt

N
g

ϑ ϑ υ+ 





= −3
1 2

. (6)

Окончательное решение имеет вид:

 ϑ ϑR R R( ) = ( )0 0

3 или ϑ ϑR R3
0 0

3= . (7)
Соотношение (7) отображает факт сохранения полного интеграла плаву-

чести, то есть dF dt/ = 0, а F F= 0.

Таблица 1 — Значения основных параметров  
нагретого газообразования (R0 = 10 м)

Параметр
ϑ0

10–3 3∙10–3 10–2 3∙10–2 10–1

z1, м 900 900 900 900 900

zmax, м 1000 1000 1000 1000 1000

υch, м/с 0,50 0,86 1,57 2,71 5,00

υmax, м/с 0,36 0,63 1,14 1,98 3,61

t0, с 111 64,6 35,4 20,5 11,1

tυ, с 55,6 31,75 17,54 10,10 5,54

tϑ, с 94,3 52,9 29,2 16,8 9,2

tR, с 383 158,75 87,7 50,50 27,7

tmax, с 1,1∙104 6,5∙103 3,5∙103 2,1∙103 1,1∙103



266 XIV Міжнародна науково-практична конференція

Таблица 2 — Значения основных параметров  
нагретого газообразования (R0 = 100 м)

Параметр
ϑ0

10–3 3∙10–3 10–2 3∙10–2 10–1

z1, км 9 9 9 9 9

zmax, км 10 10 10 10 10

υch, м/с 1,50 2,71 5,00 8,57 15,00

υmax, м/с 1,10 1,98 3,61 6,26 11,00

t0, с 370,3 205 111,1 64,8 37,0

tυ, с 181,8 101,0 55,4 31,9 18,2

tϑ, с 302,2 168,3 92 53,2 30,2

tR, с 906,5 505 277 159,5 90,7

tmax, с 3,7∙104 2,05∙104 1,1∙104 6,5∙103 3,7∙103

Таблица 3 — Значения основных параметров  
нагретого газообразования (R0 = 1000 м)

Параметр
ϑ0

10–3 3∙10–3 10–2 3∙10–2 10–1

z1, км 90 90 90 90 90

zmax, км 100 100 100 100 100

υch, м/с 5,00 8,57 15,00 27,11 50,00

υmax, м/с 3,61 6,26 11,00 19,80 36,1

t0, с 1111 648,2 370,3 204,9 111,1

tυ, с 554 319,5 181,8 101 55,4

tϑ, с 923 532,5 303 168,3 92,3

tR, с 2770 1597,5 909 505 277

tmax, с 1,1∙105 6.5∙104 3,7∙104 2∙104 1,1∙104

Приведем результаты расчетов основных параметров, описывающих 
конвективный подъем нагретых образований в атмосфере (биогазов), для 
значений ϑ0, равных 10–3, 3∙10–3, 10–2, 3∙10–2, 10–1, а также для R0, равных 10, 
100 и 1000 м (табл. 1, 2 и 3). Максимальное значение R0 определяется не 
размером источника чрезвычайной ситуации, который может составлять ~ 
1–10 км, а значением внешнего масштаба турбулентности Lt в атмосфере. 
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Из таблиц 1, 2 и 3 видно, что при увеличении ϑ0 пространственные и вре-
менные масштабы изменения скорости, радиуса и относительного нагрева 
образования (плавучесть) уменьшаются. Значения скоростей υmax и υ(Lυ), а 
также высоты и времени подъема нагретых образований, напротив, увели-
чиваются при увеличении ϑ0.

ВЫВОДЫ
Разработана математическая модель, которая описывает высотную и 

временную зависимости основных параметров нагретых газообразований 
над территорией полигона ТБО при их конвективном подъеме в атмосфер-
ном воздухе. 

Проведены числовые расчеты для различной плавучести биогаза 
(ϑ0

3 110 10≈ −− − ) и разных размеров источника опасности (радиусом R0 10, 
100 и 1000 м). Установлено, что с увеличением радиуса источника про-
порционально растет и максимальная высота подъема биогаза, достигая 
1–10 км. Максимальная скорость подъема биогаза меняется от 0,36–3,6 м/с 
при ϑ0

310= − до 3,6–36,1 м/с при ϑ0
110= − . Время подъема биогаза уменьша-

ется от 3–24 часов при ϑ0
310= − до 0,3–3 часа при ϑ0

110= − .
Показано, что в процессе подъема биогаза радиус нагретого объема 

увеличивается за счет присоединения холодного воздуха, избыток темпера-
туры в нем и плавучесть уменьшается, а скорость подъема сначала увеличи-
вается, а затем постепенно уменьшается.

Результаты исследования имеют практическое значение при оценке со-
стояния атмосферного воздуха в зоне воздействия полигонов ТБО, для эф-
фективного размещения и использования средств наблюдения и контроля 
показателей факторов опасностей (концентраций, температур), принятия 
управленческих решений по ведению аварийно-спасательных работ, а так-
же для прогноза последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на окру-
жающую среду и население.
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УДК 614.89

Рець Ю. М.
ДП «НТЦ КПРВ», м. Жовті Води, Україна

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕЗАКТИВАЦІЙНИХ 
ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ РОБОТ НА ЗАБРУДНЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ 
КОЛИШНЬОГО  ПХЗ

ВСТУП
Необхідність розробки викликана забрудненням території довгоісную-

чими природними радіонуклідами у зв’язку з колишнім радіохімічним ви-
робництвом на території колишнього заводу ПХЗ.

Основним завданням забезпечення радіаційної безпеки під час вико-
нання робіт при будівництві контрольованих зон — є дотримання встанов-
лених нормативів і правил, що унеможливлюють переопромінення персо-
налу згідно діючих нормативних документів.

Роботи повинні проводитися таким чином, щоб не було не тільки не пе-
ревищення дози опромінення, але і при цьому, дози були б якомога менши-
ми (принцип оптимізації).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ
Виробниче об’єднання «Придніпровський хімічний завод» переробля-

ло збагачений ураном доменний шлак, урановмісні концентрати та урано-
ву руду. Відходи переробки уранової сировини, накопичували на території 
проммайданчика і прилеглих територій.

Забруднення поверхні ґрунтів у межах проммайданчика залишками руд-
них матеріалів і продуктів їх переробки обумовлені переважно підвищеним 
рівнем 226Ra у верхньому шарі ґрунтів та у матеріалі хвостосховищ. Підвище-
ні рівні потужності еквівалентної дози (ПЕД) на території проммайданчику 
коливаються від 0,2 до 30 мкЗв*год-1. На деяких локальних ділянках спостері-
гаються рівні ПЕД гамма-опромінення до 50 мкЗв*год-1 і вище. Найвищі рівні 
ПЕД спостерігаються у деяких приміщеннях будівель колишнього уранового 
виробництва (зокрема у будівлі №103) у безпосередній близькості до колиш-
ніх екстракторів, ємностей із залишками комплексних радіохімічних розчи-
нів, а також деякого обладнання (від 100 до 1500 мкЗв*год-1).

Основні забруднені об’єкти колишнього уранового виробництва, най-
більша площа забруднених ділянок із високими рівнями ПЕД, а також усі 
хвостосховища на території проммайданчика колишнього ВО «ПХЗ» розта-
шовані у межах південного сектору.

За даними моніторингу було встановлено, що біля 40% території півден-
ного сектору проммайданчика характеризуються рівнями ПЕД, що переви-
щують 0,5 МкЗв*год-1. У межах північного сектору, менше 5% території харак-
теризуються рівнями ПЕД гамма опромінення вищими за рівні 0,5 МкЗв*год-1.
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Додатковими факторами формування доз опромінення персоналу на 
проммайданчику є внутрішнє опромінення за рахунок інгаляційного над-
ходження 222Rn у повітря та підвищені рівні активності природних радіону-
клідів уран-торієвого ряду зосереджені у пилу (аерозолях). Об’ємні актив-
ності 222Rn у повітрі над поверхнею хвостосховищ і найбільш забруднених 
територій коливаються залежно від сезону року від 80-100 до 1-2 тис Бк/м3. 
Встановлено також, що у повітрі деяких приміщень (особливо підвальних) 
колишньої виробничої інфраструктури корпусів колишнього уранового ви-
робництва об’ємні активності 222Rn можуть досягати величини 100-200 тис 
Бк/м3.

У зв’язку з потенційною небезпекою на території проммайданчика вста-
новлені особливі правила діяльності, визначені умови і критерії дотримання 
певних стандартів радіаційного захисту, що мають задовольняти, встановле-
ним контрольним рівням.

РОЗРАХУНОК ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ РОБІТНИКІВ НА ТЕРИТОРІЇ 
ПРОММАЙДАНЧИКА.
Зона біля будівлі №103
Роботи з будівництва огорожі здійснюються з застосуванням техніки. 

Демонтаж залишків старого огородження здійснюють за допомогою буль-
дозера, автокрана та самоскида. Внутрішнє опромінення персоналу задіяно-
го у будівництві, в основному обумовлене впливом техногенно-підсилених 
природних радіонуклідів 238U, 230Th, 226Ra, 210Pb, 210Po, 228Th, 40K, та продуктів 
розпаду у повітрі колишнього промислового майданчика, їх надходження та 
вплив на організм через органи дихання.

Розрахунок внутрішнього опромінення персоналу задіяного у робо-
тах з будівництва контрольованих зон виконаний з урахуванням середніх 
об’ємних концентрацій природних радіонуклідів. В табл.1–5 наведені сумар-
ні ефективні дози опромінення персоналу при будівництві контрольованих 
зон.

Таблиця 1 — Ефективна доза опромінення персоналу у зоні  
біля будівлі №103

Персонал
Доза опромінення персоналу, мЗв

зовнішня внутрішня сумарна

прораб 0,201 0,410 0,611

бульдозерист 0,017 0,040 0,057

машиніст автокрана 0,017 0,040 0,057

водій самоскида 0,017 0,040 0,057

робітники 0,218 0,450 0,668
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Отримані результати ефективної дози за встановлений період роботи 
(7 місяців) змінюються від 0,0057 мЗв до 0,668 мЗв. 

 Зона біля будівлі №104 та 2В
Таблиця 2 — Ефективна доза опромінення персоналу у зоні  

біля будівлі №104 та 2В 

Персонал
Доза опромінення персоналу, мЗв

зовнішня внутрішня сумарна
прораб 0,177 1,240 1,417
бульдозерист 0,020 0,110 0,130
машиніст автокрана 0,020 0,110 0,130
водій самоскида 0,020 0,110 0,130
робітники 0,197 1,350 1,547

Отримані результати ефективної дози за встановлений період роботи 
(7 місяців) змінюються від 0,13 мЗв до 1,547мЗв. 

Хвостосховище «Західне» та «Центральний Яр»
Таблиця 3 — Ефективна доза опромінення персоналу у зоні  

хвостосховища «Західне»

Персонал Доза опромінення персоналу, мЗв
зовнішня внутрішня сумарна

прораб 0,080 0,217 0,297
бульдозерист 0,020 0,040 0,060
машиніст автокрана 0,020 0,040 0,060
водій самоскида 0,020 0,040 0,060
робітники 0,100 0,257 0,357

Таблиця 4 — Ефективна доза опромінення персоналу у зоні  
хвостосховища «Центральний Яр»

Персонал Доза опромінення персоналу, мЗв
зовнішня внутрішня сумарна

прораб 0,080 0,527 0,607

бульдозерист 0,020 0,090 0,110

машиніст автокрана 0,020 0,090 0,110

водій самоскида 0,020 0,090 0,110

робітники 0,100 0,617 0,717

Отримані результати ефективної дози за встановлений період роботи 
(7 місяців) змінюються від 0,060 мЗв до 0,717 мЗв. 
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 Хвостосховище«Південно-східне»

Таблиця 5 — Ефективна доза опромінення персоналу у зоні  
хвостосховища  «Південно-східне»

Персонал
Доза опромінення персоналу, мЗв

зовнішня внутрішня сумарна
прораб 0,0258 1,040 1,07
бульдозерист 0,0040 0,170 0,17
машиніст автокрана 0,0040 0,170 0,17
водій самоскида 0,004 0,170 0,17
робітники 0,0298 1,210 1,24

Отримані результати ефективної дози за встановлений період роботи 
(7 місяців) змінюються від 0,17мЗв до 1,24мЗв. 

ВИСНОВКИ
Виходячи з існуючих карт радіометричного обстеження та вимірів 

об’ємних концентрацій повітря на різних ділянках майданчика, розрахова-
ні дозові навантаження на персонал під час будівництва контрольованих 
зон які коливаються від 0,0057 мЗв до 1,547мЗв відповідної ефективної дози 
опромінення. Отримані результати ефективної дози за встановлений період 
роботи (7 місяців) не перевищують проектних контрольних рівнів. Найбільш 
вагоме радіаційне навантаження припадає на «робітників» у зв’язку зі специ-
фікою їх роботи та часом. 

Непередбачуваний вклад в загальну дозу опромінення персоналу ство-
рюють «гарячі плями» по всій території майданчика. 

Таким чином, роботи на найбільш небезпечних ділянках необхідно про-
водити з дозиметричним контролем та дезактивацією.



273Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

УДК 630*4:630*93:630*43;504.06 (1/9)

Рибалова О. В., канд. техн. наук, доц.
Савченко Н. В. 
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проб-
лем», м. Харків, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ В УМОВАХ ЗМІН 
КЛІМАТУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Надзвичайні ситуації завдають чимало лиха людям та навколишньому 
середовищу, несуть з собою значні матеріальні, екологічні збитки та часто 
й людські жертви. На рис. 1 представлено розподіл надзвичайних ситуацій в 
регіонах України за характером виникнення за інформацією [1]. 

Рис. 1 — Розподіл кількості надзвичайних ситуацій, що виникли в регіонах України у 
2016 році [1]

Найбільш поширеними надзвичайними ситуаціями (НС) з усіх існуючих 
категорій є пожежі, адже вони мають значну чисельність, ареали поширен-
ня та несуть з собою численні збитки. До основних видів пожеж відносяться 
лісові пожежі, пожежі нафтопродуктів, побутові пожежі, підземні пожежі та 
рудникові пожежі.

Статистика пожеж та наслідків від них значною мірою є відбитком стану 
економіки держави, політичних, соціальних і демографічних процесів, що 
відбуваються у суспільстві, тому ситуація із забезпеченням пожежної безпе-
ки залишається складною. За останні 10 років виникло 619 315 пожеж, що в 
середньому становить більше 62 тис. випадків на рік. Унаслідок цих пожеж 
загинуло 28 тис. 446 людей і 15 тис. 762 людини було травмовано. Тільки 
прямі збитки, завдані пожежами, склали 9 млрд. грн., а загальні матеріальні 
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втрати — понад 34 млрд. грн. За період з 2007 по 2016 роки виявлено сталу 
тенденцію щодо збільшення кількості пожеж і матеріальних втрат від них [1].

В Україні спостерігається висока небезпека пожеж в природних екосис-
темах. Загальна площа лісів, де існує висока та надзвичайно висока можли-
вість пожеж (III — V класів), становить в Україні близько 4 млн. га. У лісах Пів-
дня, Полісся та сходу України виникає найбільша кількість лісових пожеж. У 
середньому щороку фіксується 3500 лісових пожеж на площі понад 5 000 га 
лісу. Виникають вони, звичайно, як через природні фактори, так і внаслідок 
необережного поводження людей з вогнем [1]. 

Харківська область відноситься до регіонів з високим рівнем небезпеки 
виникнення надзвичайних ситуацій, притому найбільша кількість НС при-
родного характеру (рис.1).

Природна пожежна небезпека лісових масивів зумовлюється їх віковою 
та породною структурою. Найбільше пожеж виникає у хвойних насаджен-
нях, частка яких по Держкомлісгоспу становить 40 % (2 758 тис. га). Особливо 
зазнають ураження від цієї небезпеки соснові молодняки — 29 % (понад 800 
тис. га). Окрім того, висока пожежна небезпека діє в лісах, уражених шкідни-
ками і хворобами, що зумовлюється різкими кліматичними змінами останніх 
років, сприятливими для масового розмноження шкідників і поширенням 
хвороб, та ослаблених результатами техногенного забруднення й інших не-
гативних явищ для насаджень [2].

Загальна площа лісів та інших лісовкритих площ Харківської області ста-
новить 401,4 тис. га. Вони виконують переважно екологічні функції — водо-
охоронні, захисні, рекреаційні, природоохоронні і мають обмежене експлу-
атаційне значення [2,3].

Ліси розташовані фрагментарними ділянками більшої чи меншої площі. 
Лісистість Харківської області займає 15 місце по Україні. Загальний запас де-
ревостанів у лісах області складає 81,1 млн.м3 і займає 10 місце в державі [2].

Згідно з існуючим поділом лісового фонду усі ліси Харківської області 
віднесено до І групи, що свідчить про їх високе еколого-захисне, соціальне і 
рекреаційно-оздоровче значення. Більша їх частина виконує санітарно-гігіє-
нічні та оздоровчі функції (більше 178 тис. га, або 50 %). Друге місце займають 
захисні ліси (більше 113 тис. га, або 36 %). Частина водоохоронних лісів є не-
значною (8 %) [2].

В користуванні 11 лісогосподарських підприємств структури Харків-
ського обласного управління лісового та мисливського господарства пере-
буває 301,7 тис. га. лісових насаджень (71,9 % від загальної площі по області) 
з яких 210 тис. га лісових насаджень відносяться до високих 1 та 2 класів по-
жежної небезпеки [2].

Причинами виникнення пожеж є збереження протягом тривалого пері-
оду високих температур повітря за відсутності опадів у південних і східних 
областях та порушення населенням вимог пожежної безпеки.
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Дослідженню змін клімату в Харківській області присвячені роботи [4-6].
Прогноз зміни температури в Харківській області на основі спостере-

ження за середньорічною температурою за період з 1969 року по 2016 рік 
показав підвищення температури на 1,7°С з 9,9°С в 2016 році до 11,6 °С в 
2025 році (рис. 2).

Рис. 2 — Прогноз зміни температури в Харківській області до 2025 року

На основі спостереження за обсягами опадів в Харківській області за 
період з 1969 року по 2016 рік зроблено прогноз, який показав зменшення 
опадів з 536,5 мм в 2016 році до 504,78 мм в 2022 році (рис.3).

В зв’язку з прогнозуванням збільшення температури повітря і зменшен-
ня кількості опадів ризик виникнення лісових пожеж значно збільшується.

Необхідно оцінити як пожежі можуть впливати на біорізноманіття в кон-
тексті зміни клімату, особливо в районах, схильних до небезпеки пожеж, 
визначити області, де вогонь може призвести до збільшення ризику, роз-
глядаючи різні сценарії зміни клімату, а також вжити превентивних заходів 
пожежної безпеки.

Посилення антропогенного впливу на ліси призводить до зростання 
кількості та масштабів лісових пожеж, збільшення негативних екологічних та 
економічних наслідків шкоди від них. Виникненню пожеж сприяють: велика 
інтенсивність відвідувань лісових угідь населенням; близькість населених 
пунктів, рекреаційних установ, доріг, а також кліматичні умови. Поширення 
лісових пожеж залежить від складу, стану, структури, захаращеності наса-
джень, а також швидкості вітру. Найбільша кількість пожеж спостерігається 
в лісах біля мегаполісів. 
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Рис. 3 — Прогноз зміни опадів до 2022 року в Харківській області

Пожежна стійкість лісових насаджень залежить від біотичних та абіотич-
них чинників, профілактичних заходів, лісогосподарських робіт, які прово-
дяться [7]. 

Серед ландшафтних пожеж особливо небезпечні лісові, які знищують 
тваринний і рослинний світ, викликають ерозію ґрунту, змінюють режими рі-
чок. Лісові пожежі є одним з найбільш небезпечних явищ в довкіллі, які при-
зводять до істотних економічних втрат і негативних екологічних наслідків [8].

Лісові пожежі є причиною зниження водорегулючої, ґрунтозахисної, са-
нітарно-гігієнічної, кліматичної, природоохоронної та протиерозійної ролі 
лісу в природних екосистемах. Знищення пожежами прибережних лісів при-
зводить до обміління річок та швидкого розмиву їх берегів.

Ще одна небезпека лісових пожеж − зміна структури ландшафту і ланд-
шафтного різноманіття, яке може вплинути на існування окремих видів, осо-
бливо чутливих і тих, які знаходяться під загрозою зникнення.

В умовах глобального потепління клімату передбачається збільшення 
масштабів пожеж. Тому слід розглянути можливість песимістичних сценарі-
їв, пов’язаних зі знищенням вогнем великої частини території, яка охороня-
ється і оцінити в цьому контексті роль буферних зон.
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Вплив лісових пожеж на екосистеми носить комплексний характер. На-
слідки зміни клімату на види і їх місця проживання сильно відрізняються в 
залежності від видів, їх взаємодії з іншими видами і місць, де вони знахо-
дяться. Вогонь може бути головним чинником зміни рослинних угруповань 
в контексті зміни клімату. Ці особливості впливу пожеж на середу існування 
видів необхідно прийняти до уваги при організації пожежної безпеки та роз-
робці природоохоронних заходів, щоб уникнути негативних наслідків.
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 
В  АТМОСФЕРУ ВІД ВИБУХІВ НА СКЛАДАХ БОЄПРИПАСІВ

Безпека людини і навколишнього природного середовища (НПС), їх за-
хищеність від техногенних, природних і  соціально-політичних небезпек 
віднесена до проблем особливої важливості держави і суспільства, а  їх рі-
шення — до пріоритетних завдань національної безпеки. Особливої уваги 
потребують надзвичайні ситуації (НС) техногенного характеру, що походять 
від військових об’єктів, які створюють потенційну небезпеку для НПС та на 
яких можливий розвиток вибухових, пожежних та інших небезпек. До таких 
об’єктів, насамперед, відносяться вибухопожежонебезпечні об’єкти військо-
вої сфери (артбази, арсенали, сховища і склади боєприпасів (БП) і вибухових 
речовин (ВР), склади зберігання ракетного палива, паливно-мастильних ма-
теріалів тощо).

Особливо гостро в останній час постала проблема безпеки та уникнення 
НС, що пов’язані з вибухопожежонебезпечними об’єктами зберігання, ути-
лізації та знищення БП, ВР, ракет і ракетного палива. Свідоцтвом цього є чи-
сельні вибухи з пожежами на складах БП у м. Артемівську Донецької області, 
біля с. Новобогданівка Запорізької області, в с. Цвітоха Хмельницької облас-
ті, поблизу м. Лозова Харківської області , біля м. Сватове Луганської області, 
поблизу м. Балаклія Харківської області, в с. Новоянісоль Донецької області, 
в м. Калинівка Вінницької області.

Для аварій на таких об’єктах характерна висока забрудненість довкілля 
токсичними газами, пилом, сажею, отруйними і канцерогенними речовина-
ми з різними фізико-хімічними властивостями і ступенями впливу на НПС та 
населення [1]. Дослідження, пов’язані з розробленням науково-обґрунтова-
ної методики комплексного оцінювання екологічних наслідків від аварій на 
складах БП, залежностей цих наслідків від рівня сумарного аварійного на-
вантаження, умов протікання аварій та інших складових є важливою науко-
во-прикладною задачею.

Вивчення шляхів виникнення і протікання аварійних процесів у просто-
рі і часі, масових вибухів з одночасними пожежами, сполучених і комбінова-
них впливів на довкілля небезпечних і  шкідливих факторів різної фізичної 
природи, оцінювання екологічної обстановки, прогнозування стану НПС піс-
ля аварій на складах БП має важливе соціально-політичне значення щодо 
подальшого функціонування складів БП і ВР в державі і свідчить про актуаль-
ність та своєчасність цього завдання.
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При аваріях на складах БП вплив на довкілля та вклад у  забруднення 
НПС вносять продукти вибухів і пожеж, такі як: дим, пил, сажа, зола, гази, ае-
розолі, осколки і фрагменти БП, а у ближній зоні ще повітряна ударна хвиля 
та теплове випромінювання, що здатні посилювати вплив інших негативних 
чинників. Оцінка післяаварійного стану зони екологічної катастрофи здій-
снювалась за схемою, що наведена на рис. 1.

Підвищена температура в  зоні пожежі сприяє посиленому виділенню 
токсичних продуктів згоряння (у димі може утримуватися до сотні шкід-
ливих для здоров’я людини хімічних сполук). Продукти згоряння можуть 
надходити в  організм людини під час вдихання (інгаляційно), через шлун-
ково-кишковий тракт (перорально) і  відкриті рани (контактно) та можуть 
накопичуватися та перетерплювати біотрансформацію. Швидкість надхо-
дження токсикантів в органи дихання залежить від їхньої концентрації і дис-
персності золи, значення параметрів референтної людини у разі різних ти-
пах дихання і рівнях фізичного навантаження.

Рис. 1 — Схема вкладу негативних чинників аварії на складі БП у процесі формування 
забруднення території та впливу на довкілля [2]

В умовах реальної пожежі були виявлені токсичні гази концентрацією 
(мг/м3): сірчистий ангідрид (SO2) – (200–800), діоксид азоту (NO2) – (400–1000), 
оксид вуглецю (СО) – (800–1600), вуглекислий газ (СО2) – (1100–4300) [2]. Рі-
вень впливу токсикантів визначається віком, наявністю захворювань, ста-
ном захисних систем організму людини і т.д. З огляду на величезну сумарну 
поверхню легень (більш 50 м2), що стикається з навколишнім середовищем, 
її рясне кровопостачання і малу товщину (≈ 0,5 мкм) альвеолярно-капіляр-
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ного бар’єра, а також слабко виражену здатність до виведення токсичних 
продуктів згоряння, що надійшли в легені, інгаляційний шлях надходження є 
одним з найбільш небезпечних для здоров’я.

У зоні вибуху на складі БП, як правило, спостерігається висока густина 
пилу, диму і загазованості. Середня концентрація аерозольних часток під 
час масових вибухах може складати 300 мг/м3 на відстані 125 метрів від міс-
ця вибуху. Наприклад, під час вибуху 1  кг бризантної вибухової речовини 
утворюється 0,7–0,9 м3 газов. Хімічний склад викидів під час вибуху БП ви-
значається хімічною природою вибухових речовин, порохів і допоміжних 
матеріалів. За хімічною природою бризантні вибухові речовини являють со-
бою, головним чином, ароматичні нітросполуки, гетероциклічні аміни, азот-
нокислі ефіри спиртів. Відповідно, під час вибуху, в основному, утворюються 
оксиди вуглецю, сажа, азот, оксиди азоту, водень, водяні пари. Також можуть 
вийти й інші сполуки, наприклад, метан, ацетилен, аміак, синильна кислота.

Запиленість повітря в епіцентрі вибуху може досягати значення 3,7–
6,8 мг/м3, вміст токсичних вуглеводнів (CnHn) – 13–24 мг/м3, окислів азоту (NO, 
NO2, N2O3) – 5,1–8,9 мг/м3; сірчаного газу (SO2) – 6,8–9,4 мг/м3; оксиду вуглецю 
(СО) – 17,9–24,3 мг/м3; формальдегіду (HCOH) – 1,79–3,18 мг/м3; бензапірену 
(С20Н12) – 3·10–7–5·10–6 мг/м3. В результаті пилогазова хмара, що утворюєть-
ся під час вибуху, збагачується різноманітними хімічними сполуками, в тому 
числі, що містять хлор і метали (нікель, кадмій, свинець, мідь, ртуть тощо). 
Розраховані ізоплети концентрацій шкідливих газів у повітрі під час аварій-
ного підземного вибуху БП потужністю 0,1 кт наведено на рис. 2.

Рис. 2 – Ізоплети концентрацій токсичних газів у повітрі під час аварійного підзем-
ного вибуху БП потужністю 0,1 кт: 1 – пил; 2 – SO2; 3 – NOХ [3]
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Таким чином, навіть невеликі кількості речовин, що містяться в окремих 
елементах (гримуча ртуть запального складу, нітрат стронцію трасуючого 
складу і т.д.) роблять значний негативний вплив на навколишнє середовище 
у разі масштабних вибухів. У табл. 1 наведено вміст основних хімічних сполук 
у пилогазових продуктах детонації, викинутих під час вибуху в атмосферу, та 
їх основні фізико-хімічні характеристики.

Таблиця 1 – Вміст основних хімічних сполук у пилогазових викидах вибуху 
підземного сховища БП [3]

Компонент Густина,
г/см3

Час 
існування,

діб

Максимальна 
концентрація 

у повітрі, мг/м3

ГДК,
мг/м3

Клас
небезпеки

Оксид вуглецю 1,3·10–3 33 24,3 20 4
Оксид азоту 1,56 1,2 8,9 2,0 3
Вуглеводні 0,12 10 24,0 4,0 3
Сірчаний газ 1,53 0,08 9,4 10 3
Зважений пил 1,72 1,5 6,8 0,5 2
Бензапірен 0,13 2300 5·10–6 1,5·10–5 1
Оксид свинцю 1,65 3650 0,016 0,01 1

З табл. 1 видно, що найбільша кількість викидів шкідливих газів у пові-
тря, які перевищують гранично-допустиму концентрацію у  повітрі, прихо-
диться на СО, NOx, CnHn і зважений пил.

Оцінка екологічного ризику впливу токсичних продуктів згоряння та 
хімічних сполук на складі БП — це оцінка виду і ступеню виразності небез-
пеки, що створюється агентом у результаті існуючого або можливого впливу 
на довкілля, а також існуючий або потенційний ризик для здоров’я людини, 
який пов’язаний з даним агентом. Методологія оцінки екологічного ризику 
для населення в загальному виді включав в себе чотири етапи:

1) ідентифікація (розпізнавання) екологічної небезпеки;
2) оцінка впливу токсичних продуктів згоряння та хімічних сполук на 

населення;
3) оцінка залежності «доза-ефект»;
4) характеристика екологічного ризику.
При цьому розглядається дві основні моделі впливу на організм людини 

в залежності від наявності або відсутності в них здатності індуцирувати зло-
якісні пухлини (канцерогени) або неонкологічні захворювання (генетичні 
порушення, народжуваність, тривалість життя, старість). Негативний вплив 
токсичних продуктів згоряння та хімічних сполук на населення визначало-
ся за допомогою методології оцінки ризиків ЕРА, розробленої Агентством 
з охорони навколишнього середовища США [4] і адаптованої в ДСНС Укра-
їни. Результати розрахунку потенційного ризику ураження населення ток-
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сичними продуктами згоряння та хімічними сполуками, наприклад, в  ре-
зультаті пожеж на артилерійському складі в м. Калинівка Вінницької області 
(26 вересня 2017 року) наведено в табл. 2.

Таблиця 2 — Розраховані значення потенційного ризику [3]

Параметр
Домішка

Відстань від епіцентру аварії, км
5,0 10,0

Пил неорганічний 8,1∙10–8 4,5∙10–10

Сажа 3,4∙10–7 2,1∙10–9

Оксид вуглецю 7,2∙10–5 5,6∙10–6

Діоксид сірки 5,8∙10–7 3,9∙10–8

Свинець і його сполуки 6,3∙10–8 4,7∙10–9

Діоксид азоту 1,2∙10–5 8,6∙10–7

Сумарний ризик 8,5∙10–5 6,5∙10–6

Як випливає з отриманих результатів табл. 2, показник відносної небез-
пеки у 8,5 разів перевищує прийнятний рівень ризику (10–5) на відстані 5 км 
від епіцентру аварії та не перевищує його на відстані 10 км.

Отже, можна зробити висновок, що основний екологічний вплив вибухів 
на складах БП на навколишнє середовище полягає в хімічному забрудненні 
атмосферного повітря і ґрунту. Для того, щоб уникнути руйнувань, загибелі 
людей та негативного екологічного впливу на природне середовище необ-
хідно пам’ятати, що безпека забезпечується тільки за умови повного і суво-
рого дотримання правил поводження з БП і ВР.
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РАДІОЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПОЖЕЖ В  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНІ 
ВІДЧУЖЕННЯ

На територію 30-ти кілометрової зони Чорнобильської АЕС випало 
у вигляді радіоактивних аерозолів приблизно 5·1015 Бк, з них 3·1013 Бк при-
падає на трансуранові елементи. Найбільша густина забруднення ґрунту 
сягають для 137Cs понад 8·1012 Бк/км2, для 90Sr — 7·1012 Бк/км2 і плутонію — 
3·1010 Бк/км2. В Чорнобильської зоні відчуження (ЧЗВ) знаходяться земельні 
ділянки, загальною площею 259 837,8 га (2 600 км2), у тому числі: лісові маси-
ви — 139,7 тис. га; перелоги — 71,4 тис. га; болота — 6,5 тис. га; торфосхови-
ща — 5,8 тис. га [1].

Лісове господарство розташоване у північній частині Київської області 
на території Поліського та Іванківського адміністративних районів у  меж-
ах ЧЗВ. На території ЧЗВ знаходиться 7 лісництв, що мають 4 лісові пожежні 
станції другого типу (Денисовицька, Луб’янська, Паришівська, Опачицька) 
і пожежний пост (Котовське лісництво). За період з 1993 по 2017 рік у ЧЗВ 
виникло 1563 пожежі на площі 20,6 тис. га (табл. 1).

Таблиця 1 — Статистика пожеж в ЧЗВ

Рік Кількість  
пожеж

Площа, 
га Рік Кількість 

пожеж Площа, га

1992 облік не вівся ~ 2005 34 36,07
1993 66 564,5 2006 20 55,27
1994 100 130,9 2007 42 107,8
1995 116 756,7 2008 20 23,84
1996 79 296,3 2009 63 95,74
1997 88 304,29 2010 44 24,72
1998 47 23,38 2011 41 39,28
1999 114 147,28 2012 39 32,15
2000 97 194,57 2013 25 13,55
2001 63 49,93 2014 57 108,4
2002 106 153,3 2015 102 16 889,77
2003 78 157,91 2016 46 49,76
2004 39 52,63 2017 37 259,05

∑ 1563 32 567,09
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Самі великомасштабні пожежі відбулися у серпні 1992 року на загальній 
площі до 17 000 га лугів і лісових угідь, включаючи верхову пожежу на площі 
більше 5 000 га [2].

Під час пожеж з  продуктами горіння та конвективними потоками під-
німаються в  повітря великі об’єми радіонуклідів, що знаходяться в  лісовій 
підстілці. Пожежі на територіях, забруднених радіонуклідами, є одним з по-
тенційно небезпечних джерел дозових навантажень, що можуть вплинути 
на здоров’я персоналу (від 3 до 5 тис. осіб, що працюють в ЧЗВ). Однак, не-
зважаючи на актуальність даної проблеми, практично відсутня інформація 
щодо впливу радіаційних факторів під час лісових пожеж на забруднених 
радіонуклідами територіях.

Радіаційний ризик R (ризик) для персоналу, що знаходиться в ЧЗВ, буде 
визначатися наступним чином [3]:

 R P E f E Q dE
E

= ( ) ( ) ∫ ,  (1)

де P(E) – імовірність серйозного порушення здоров’я пожежного від отри-
маної дози опромінювання Е;

 f [E(Q)] – розподіл імовірностей вихідних подій — кількість пожеж на те-
риторіях, забруднених радіонуклідами.
Розподіл імовірностей вихідних — кількість пожеж можна визначити за 

формулою:
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де Q0  – вміст радіонуклідів у горючих матеріалах;
 Q(τ) – сумарна активність радіонуклідів, викинутих в атмосферу;
 Dτ – очікуваний період часу між двома пожежами;
 l – коефіцієнт частоти пожеж в ЧЗВ.
Імовірність значного порушення здоров’я людини від дії радіації можна 

представити таким чином [4]:

  P E l g H E t H E
eff ext

, , , ,( ) = ( ) − ( ) τ  (5)
де g – коефіцієнт ризику, який характеризує ймовірність виникнення сома-

тичних та генетичних наслідків опромінення на одиницю дози;
 H(E,t)eff  –  доза зовнішнього опромінення, обумовлена вдиханням РПЗ 

з повітрям, надходженням через шлунково-кишковий тракт та відкриті 
рани;
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 H(E,τ)ext – доза внутрішнього опромінення, обумовлена впливом випро-
мінювання радіонуклідів з  хмари диму і  шлейфу випадіння РПЗ на по-
верхню.
Ефективну дозу зовнішнього опромінення розраховуємо за формулою:

 H E t k k D
k

t, ,( ) = + +





−
1 2

3

51
10γ η η

 (6)

де k1 – коефіцієнт переходу від експозиційної дози у повітрі до погли-
неної дози у біологічній тканині;

 k2 – коефіцієнт переходу від еквівалентної дози до ефективної дози;
 Dg – середнє значення потужності експозиційної дози на місцевості;
 h  –  час знаходження пожежного на відкритій місцевості у  процесі 

гасіння пожежі;
 k3 – коефіцієнт послаблення (екранування) зовнішніми перешкода-

ми γ-опромінення (будівлі, споруди тощо);
 t – час.
Ефективну дозу внутрішнього опромінення, наприклад інгаляційну, ви-

значали за формулою [5]:
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ext j j j j
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,τ β ξ σ ξ τ τ τ
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де βj – коефіцієнт інгаляційної дози для j-го радіонукліда;
 G – інтенсивність дихання персоналу в процесі пожежі, без застосування 

засобів індивідуального захисту органів дихання;
 ξ – частка часу, яку використовує персонал під час пожежі;
 s – коефіцієнт зменшення (вимивання) j-их радіоактивних часток з димо-

вої хмари;
 Сj(t) – концентрація активності j-го РПЗ;
 Сj(τ) – концентрація активності j-го РПЗ в повітрі на відстані 1,7 м від по-

верхні землі;
 j – радіонуклід в продуктах згоряння, значимий для інгаляційної дози;
 τ0 – час знаходження персоналу в районі лісової пожежі.

Оперативний контроль внутрішнього опромінення здійснюють шляхом 
індивідуального розрахунку інгаляційного надходження радіоактивних ре-
човин до організму з наступним зіставленням цього показника з величина-
ми ліміту річного надходження. Розрахунок величини дози проводять на 
основі розрахункової величини надходження І, яку визначають залежно від 
виду контролю таким чином:

а) при контролі концентрації С радіонуклідів у повітрі:
 I E CGtC= , (8)
де EС – коефіцієнт перерахунку;
 G – величина об’єму дихання;
 t – час роботи в контрольованих умовах;
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б) при контролі вмісту А радіонуклідів у легенях або інших інтегральних 
величин, таких як відкладення у носовій порожнині та ін:

 I E CA= , (9)
де EА – коефіцієнт перерахунку.

Остаточну дозу розраховують з  використанням дозового коефіцієнта 
еinh, що відображує радіаційно-гігієнічні умови в процесі пожежі:
 E e Iinh inh= .  (10)

З огляду на необхідність ураховувати ймовірнісний характер реального 
надходження та з метою забезпечити гарантоване не перевищення контр-
ольних рівнів для оцінки необхідно вводити коефіцієнт запасу d На підставі 
зазначеного застосовують величину так званої попередньої дозової оцінки 
Einhal

prev , яку обчислюють за допомогою величини інгаляційного надходження І 
з урахуванням коефіцієнта запасу d	та дозового коефіцієнта einh для даного 
радіонукліда:

 E e Iinhal
prev

inh= δ .  (11)

Розраховуючи Einhal
n , весь період пожежі розбивають на епізоди (це може 

бути один-єдиний епізод), які не перетинаються між собою у часі. Дані про 
концентрацію РПЗ і  (або) величину відкладення у  відділах респіраторного 
тракту за кожним епізодом забезпечують фактичними результатами (C, t, A) 
і характеристиками (ε, d)	відповідного інструментального методу контролю. 
Контроль індивідуального внутрішнього опромінення від інгаляційного 
надходження впродовж року проводять за сумарною (накопиченою) Einhal

n .  
Метод, який має більшу вірогідність остаточного результату вимірювання, 
характеризується меншим значенням d.

У табл. 2 і 3 наведено значення конверсійних коефіцієнтів і коефіцієнтів 
запасу, що застосовуються при оперативному контролю Einhal

n .

Таблиця 2 — Конверсійні коефіцієнти та коефіцієнти запасу,  

застосовувані при оперативному контролю prev
inhalE

Перехід при розрахунку концентрації
та активності Індекс

Коефіцієнт
конверсійний, Е запасу, d

Від концентрації в зоні пожежі (Z)
до концентрації у місці пожежі (W) ZW 1 5

Від концентрації на місці пожежі (W)
до концентрації в зоні дихання (В) WB 1 3

Від концентрації в зоні дихання (В)
до концентрації інгаляційної фракції (І) BI 0,005

1
10
1

Від концентрації інгаляційної фракції (І)
до відкладення в легенях (D) ID 3,5 2
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На підставі даних вивчення радіаційних факторів на місті лісової пожежі 
в ЧЗВ, перелік цих коефіцієнтів може розширюватись, а їх значення уточню-
ватися. Значення коефіцієнтів запасу dZW, dWB, dID встановлено на підставі да-
них роботи [6].

Таблиця 3 — Коефіцієнти запасу, застосовувані  
при контролі різних радіонуклідів або груп радіонуклідів  

при оперативному контролі Einh

Тип випромінювання 137Cs 90Sr 238Pu 239,240Pu 241Am
dR 2,8 1,6 1,5 1,0 0,6

Ризик для персоналу від внутрішнього та зовнішнього опромінення 
можливо визначити за формулою:

 R R R H E t dt H E t dtint inhal int int i

t

innhal inhal i

t

= + = ( ) + ( )∫α α, , ,
0 0

∫∫  (12)

де Rint – ризик від зовнішнього опромінення;
 Rinhal – ризик від внутрішнього опромінення;
 αint, αinhal – коефіцієнти ризику;
 Hint(E,t)i  –  еквівалентна доза зовнішнього опромінення персоналу 

і-го радіонукліда за час пожежі t;
 Hinhal(E,t)i – еквівалентна доза внутрішнього опромінення персоналу 

і-го радіонукліда за час пожежі t.
У табл. 4 приведений розрахований ризик за даними табл. 2 для персо-

налу від зовнішнього опромінення та за даними табл. 3 ризик від внутріш-
нього опромінення за рахунок інгаляційного надходження РПЗ до організму 
людини.

Таблиця 4 — Розрахунковий ризик при зовнішньому Rint та внутрішньому 
Rinhal опроміненню РПЗ персоналу різними радіонуклідами

Радіонуклід Клас
всмоктування

Ризик

Rint Rinhal

137Cs M 6,1·10–4 6,1·10–4

90Sr F 4,9·10–3 6,3·10–4

238Pu M 0,8·10–3 8,7·10–4

239,240Pu M 1,3·10–4 9,1·10–3

241Am F 5,3·10–2 3,5·10–2

З наведених у табл. 4 даних бачимо, що межа ризику для персоналу, який 
задіяний у ЧЗВ, може перевищувати межу граничного індивідуального ри-
зику — 10-3 [7], тому необхідно застосувати спеціальні міри і заходи захисту.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НА РІВНІ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

На сучасному етапі розвитку галузі поводження з твердими побутови-
ми відходами (ТПВ) в Україні відбуваються фундаментальні зміни в напрямку 
інтеграції європейських вимог і підходів [1, 2]. Європейські вимоги до по-
водження з ТПВ базуються на трьох ключових директивах 2008/98/ЄС про 
відходи, 1999/31/ЄС про захоронення відходів, 2006/21/ЄС про відходи ви-
добувної промисловості.

На одного українця припадає близько 300 кг ТПВ на рік. Статистика фік-
сує щорічне зростання кількості відходів [3]. Особливе значення має морфо-
логічний склад ТПВ [4]. 

Однак, потрібно враховувати, що політика Європейського союзу (ЄС) 
спрямована не лише на запобігання утворенню відходів, а й на побудову 
максимально екологічно безпечної системи поводження з їх потоками. За 
різними даними, рівень переробки ТПВ в Україні коливається від 3 до 8 %, 
тоді як для країн ЄС він складає до 60 % ТПВ . При цьому більше 90 % ТПВ 
спрямовується на полігони та несанкціоновані звалища. На звалищах щоріч-
но накопичуються сотні тисяч тон відходів, утворюючи джерела екологічної 
небезпеки як в штатному режимі, так і внаслідок виникнення надзвичайних 
ситуацій.

Метою цієї роботи є аналіз сучасних напрацювань щодо підвищення 
екологічної безпеки об’єктів поводження з ТПВ, врахування умов європей-
ської інтеграції та реформування системи державного управління і контр-
олю, обґрунтування шляхів їх впровадження на рівні об’єднаних територі-
альних громад (районів) України.
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Результати дослідження. Аналіз наукових публікацій, стосовно неви-
рішених для України аспектів проблеми забезпечення екологічної безпеки 
об’єктів поводження з ТПВ [5-7] дозволяє об’єднати їх у ряд першочергових 
блоків:
1. Невідповідність європейської теорії реаліям української практики. Не 

можливість дотримання існуючих європейських нормативних вимог 
щодо поводження з відходами на протязі всього життєвого циклу в сіль-
ській місцевості та малих населених пунктах України за відсутності сис-
теми «управління відходами», так званого «Waste Management» рівнях 
об’єднаних територіальних громад (районів). 

2. Відсутність єдиного підходу до запобігання надзвичайним ситуаціям на 
об’єктах поводження з ТПВ.
Діюча нормативно-правова база не адаптована до вимог ЄС щодо органі-

зації безпеки населення. Відсутні плани ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС), 
а саме пожеж, на санкціонованих та несанкціонованих звалищах ТПВ побли-
зу та в межах населених пунктів. Навчання підрозділів державної служби з 
ліквідації надзвичайних ситуацій на полігонах та звалищах ТПВ.

Виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах поводження ТПВ спри-
чинено незадовільним станом систем моніторингу та раннього виявлення 
небезпек як природного, так техногенного характеру. Відсутність законодав-
чого врегулювання питання визначення полігонів ТПВ як об’єктів підвище-
ної небезпеки. Низька ефективність або взагалі відсутність систем збирання, 
вилучення біогазу та очистки фільтрату збільшує техногенну небезпеку. 
3. Недостатнє створення працездатних схем санітарного очищення на-

селених пунктів з урахуванням місцевих умов (заселеність території, що 
формує морфологію та кількість утворюваних відходів, наявність шляхів 
для руху транспорту, віддаленість від місць перероблення (оброблення) 
та видалення відходів тощо) та залучення функціонуючих об’єктів пово-
дження з ТПВ. 
Наявна система дорожньої інфраструктури для збору та вивозу відхо-

дів, особливо у віддалених та малонаселених пунктах, знаходиться у неза-
довільному стані. Сьогодні лише до 70% населення в населених пунктах та 
містах України охоплено послугами з вивезення ТПВ, що спричинює щоріч-
ному утворенню несанкціонованих звалищ. Це створює додаткові проблеми 
щодо своєчасного виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.
4. Система управління та контролю в галузі поводження з ТПВ знаходиться 

в стані постійного реформування (реорганізації) без належного фінансо-
вого забезпечення. Нормативно правові акти державних контролюючих 
органів (Держекоінспекція, Держсанепідслужба) містили правову норму 
прямої дії, а після проведених змін питання вжиття заходів реагування 
передано до судових органів, що потребує додаткових часових, фінан-
сових та фахових ресурсів. При цьому важливо зазначити, що населення 



291Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

та громадські організації України не мають теоретичного та практичного 
досвіду у реалізації, передбачених Конституцією України, своїх прав на 
безпечне довкілля.

5. Відсутність обґрунтованої еколого-економічної зацікавленості в мак-
симально ефективному зборі відходів кінцевим споживачем. Місця вида-
лення відходів виконують функцію накопичувача сміття без оброблення 
(розділення) у тому числі видалення із обсягу ТПВ органічної складової, 
що є утворювачем фільтрату та полігонного газу – головних чинників за-
бруднення навколишнього середовища. Тарифна політика унеможлив-
лює залучення приватних інвестицій, що залишає практично не  розви-
нутою систему роздільного збирання відходів,  створення відповідної 
інфраструктури. 

6. Потреби в цільовій екологічній освіті всіх суб’єктів сфери поводження з 
ТПВ, починаючи з населення як утворювача (первинного власника) від-
ходів та закінчуючи суб’єктами у галузі управління та контролю системи 
поводження з ТПВ.
Вплив ТПВ на навколишнє середовище не закінчується після їх похован-

ня навіть на підготовлених полігонах. Навколишнє середовище буде підда-
ватися отруйна впливу сміття протягом сотень років [7]. Це, певна, «еколо-
гічна міна уповільненої дії», з основними наслідками впливу якою зіткнуться 
наші нащадки. 

Існуючі місця видалення відходів в Україні не відповідають сучасним єв-
ропейським вимогам і потребують повномасштабної цільової реконструкції 
та реорганізації[8]. Водночас з цим відсутня альтернатива забезпечення по-
треб населення у видаленні побутових відходів на період їх реконструкції; а 
також відсутність схем санітарного очищення в більшості населених пунктів, 
які згідно нормативних вимог мають включати не лише маршрути та графік 
руху техніки по збиранню ТПВ, а й містити економічну, соціальну та екологіч-
ну складові.

Тісна співпраця науковців УКНДІЕП з та державних службовцями і гро-
мадськими активістами Дергачівського району Харківської області дозволи 
напрацювати базові напрямки та схеми розробки та реалізації сфери пово-
дження з ТПВ у районі (рис. 1-3):
1. Розробка Програми розвитку сфери поводження з ТПВ з залученням на-

укових, виконавчих та громадських активів районів з використанням ме-
тодів стратегічної екологічної оцінки [8]:
•	 аналіз існуючих проблем поводження з ТПВ у районі, включаючи 

проблему несанкціонованих звалищ, відсутність схем санітарного 
очищення населених пунктів; 

•	 обґрунтування стратегії розвитку сфери поводження з ТПВ,  
в тому числі усунення умов виникнення стихійних звалищ, впрова-
дження роздільного збирання та переробки ТПВ;
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•	 вибір варіантів принципової схеми поводження з ТПВ у районі 
за економічними та екологічними критеріями, включаючи обґрунту-
вання заходів та дислокації об’єктів поводження з ТПВ;

•	 визначення фінансових показників та етапів  реалізації Програми.
2. Розробка Схем санітарного очищення окремих населених пунктів райо-

ну у відповідності до Програми.
3. Проектування об’єктів  поводження з ТПВ на території району.

Рис. 1 – Запропонована структурна блок-схема реалізації комплексного управління 
ТПВ на території одного району чи об’єднання територіальних громад 

Рис. 2– Запропонована схема порядку фінансування розвитку системи управління 
ТПВ на районному рівні 
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Рис. 3 – Запропонована блок-схема реалізації завдань цільової екологічної освіти з 
питань управління та поводження з ТПВ  на території району чи об’єднання тери-

торіальних громад 

ВИСНОВКИ.
1. В результаті проведеного дослідження проаналізовано сучасний 

стан системи поводження з ТПВ в Україні та отримано структурну 
схему вирішення завдань проблеми поводження з ТПВ для місцевих 
територіальних громад.

2. З’ясовано, що ключовим елементом схем санітарного очищення на-
селених пунктів є кінцеві суб’єкти – споживачі твердих побутових 
відходів, що мають економічну зацікавленість в їх життєздатності та 
ефективності.

3. Встановлена необхідність проведення широких освітніх заходів на 
всіх етапах життєвого циклу відходів дозволить забезпечити ефек-
тивну роботу всієї системи утворення та поводження з ТПВ, у тому 
числі зменшить економічні затрати на сортування та цінність вторин-
них ресурсів у складі ТПВ.

4. Необхідність створення системи оповіщення та розробка заходів 
з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на звалищах ТПВ 
є однією з нагальних питань в Україні вирішення якої дозволить змен-
шити ризик та наслідки впливу на довкілля та здоров’я населення.
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Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»,  
г. Харьков, Украина

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ННЦ ХФТИ В СФЕРЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПОЛЯ УКРАИНЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Гармонизация украинского законодательства в области обращения с от-
ходами с европейскими стандартами является неотъемлемой частью ком-
плекса мер для успешного продвижения Украины в направлении ЕС. Вне-
дрение положений нормативно-правовых актов по отходам на украинских 
предприятиях и в учреждениях должно осуществляться с учетом нацио-
нальных особенностей в решении этого вопроса, а также положительного 
опыта соответствующего европейского законодательства

Проанализировать нормативно-правовое законодательство Украины 
в области обращения с отходами, и сравнить его с европейским, можно на 
примере отдельного предприятия или учреждения. Такого, например, как 
Национальный научный центр «Харьковский Физико-технический инсти-
тут» (ННЦ ХФТИ). ННЦ ХФТИ  — это научно-исследовательский комплекс, 
имеющий широкий спектр работ с различными материалами и технология-
ми, где образуются и могут образовываться отходы с различными токсичны-
ми компонентами и различных классов опасности.

Основной частью природоохранного законодательства Евросоюза в об-
ласти обращения с отходами является комплекс Директив, которые охваты-
вают значительную часть спектра проблем и задач, стоящих перед совре-
менными государствами в этом вопросе.

Главным нормативно-правовым документом ЕС в сфере обращения и 
управления отходами, которым определены правовые рамки и основные 
принципы обращения с ними, является Директива 75/442 / EWG[1]. Эта ди-
ректива вводит единые определения терминов и понятий. В целом эта ди-
ректива насчитывает 16 категорий отходов, на основе которых внедрен 
единый Европейский каталог отходов (решение 2000/532 / EWG), который 
периодически пересматривается и обновляется.

Также в директиве определены основные принципы управления отхо-
дами, регулирующих деятельность субъектов хозяйствования в этой сфере. 
К ним относят: предотвращение роста объемов образования отходов и сни-
жение степени их вредности; повторное использование и вторичная пере-
работка, извлечение ценных компонентов из отходов; утилизация с целью 
получения энергии; безопасное конечное размещение отходов (применя-
ется в крайнем случае, когда все вышеуказанные действия не являются воз-
можными).
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Другим определяющим принципом организации обращения с отхода-
ми, закрепленным в директиве, является «ответственность производите-
ля». Субъекты хозяйствования, прежде всего производители продукции, 
должны принимать непосредственное участие в обеспечении надлежаще-
го обращения с веществами и продуктами, образующимися в процессе их 
производства, в течение всего эксплуатационного цикла. Это определенно 
заставляет производителей уже на стадии проектирования продукции вне-
дрять меры по уменьшению образования отходов и активно участвовать в 
мероприятиях по управлению ими.

Следует отметить, что расходы на организацию приема и размещения 
отходов возлагаются на производителей и владельцев отходов, которые 
передают их предприятиям по сбору и размещению отходов, по принципу 
«загрязнитель платит».

Несмотря на это, согласно директиве страны ЕС обязаны создать ком-
плексную и развитую сеть объектов размещения отходов с учетом передо-
вых научных и экономических технологий.

Поскольку директива не запрещает захоронение отходов, а запрещает 
только небрежное обращение с ними, их несанкционированное размеще-
ние, то перед предприятиями стоит достаточно сложная задача, например: 
разделение отходов на виды, учет и движение отходов, получения необхо-
димых разрешений в уполномоченных органах власти и др.

Правила обращения с опасными отходами определены в ряде спе-
циальных директив, принятых ЕС. Директива 91/689  /  EWG об опасных 
отходах[2]. Сутью этого документа является стандартизация норматив-
но-правовых актов государств Сообщества по контролю за управлением 
опасными отходами. Директива содержит определенные требования Ди-
рективы 75/442 / EWG, касающиеся опасных отходов, и определяет обязан-
ности и ограничения для владельцев опасных отходов, в частности, ею за-
прещается смешивать между собой различные категории опасных отходов.

Директивой ЕС  91  /  689 EWG определяется понятие опасных отходов, 
регулируются проблемные вопросы обращения с токсичными отходами, 
вводятся требования по лицензированию средств для их переработки и 
рекомендации по обращению с этими отходами, включая их уничтожение. 
Основной целью директивы является сближение нормативно-правовых 
актов государств Сообщества и определения обязательных механизмов и 
методов контроля в сфере управления опасными отходами. Опасными отхо-
дами признаны входящие в списки, согласованные Сообществом, которые 
дополняют перечень, принятый в Директиве ЕС 75/442 EWG.

Директива ЕС 91/689 внедряет более строгие, чем для обычных отходов, 
процедуры выдачи разрешений и контроля учреждений и предприятий-
производителей опасных отходов, ведение реестра опасных отходов и тому 
подобное.
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Директива о полигонах захоронения отходов 1999 / 31 WE [3] содержит 
требования к обезвреживанию отходов при их захоронении. Цель этой Ди-
рективы эксплуатационными и техническими требованиями уменьшить или 
предотвратить влияние отходов на окружающую среду. Положения дирек-
тивы побуждают, прежде всего, к:

— установлению правил размещения отходов на полигонах и требова-
ний, касающихся их переработки;

— создание системы разрешений на функционирование полигонов;
— определение обязанностей оператора полигона.
Директива о сжигании отходов 2000/76 / WE [4] (которая в конце 2005 из-

менила действующие ранее директивы о сжигании коммунальных отходов 
(89/369 / EWG i 89/429 / EWG) и о сжигании опасных отходов (94/67 / WE)) и 
еще несколько правовых актов регулируют сжигание отходов. Главной це-
лью этого документа является предотвращение или минимизация негатив-
ного воздействия мусоросжигательных предприятий на окружающую среду 
и здоровье людей.

Директива ЕС 94/62 (об упаковке и отходах) [5] требует от стран-членов 
Европейского сообщества развития технологий по переработке и повтор-
ному использованию упаковки и разработки механизмов ее сбора. Дирек-
тивой введены стандарты по составу упаковочных материалов, которыми 
предусмотрено ограничение содержания тяжелых металлов. Согласно ди-
рективе страны ЕС обязаны разработать планы по переработке отходов упа-
ковочных материалов и регулярно отчитываться о применении установлен-
ных норм в этой сфере.

Директива ЕС 91/157 [6], изменена директивами ЕС 93/86 и ЕС 98/101, ре-
гулирует обращение с аккумуляторными батареями и ограничивает содер-
жание в них ртути, кадмия, свинца. Такие батареи должны иметь отметку в 
виде перечеркнутого знака помойки, который указывает на то, что их нельзя 
выбрасывать как обычные бытовые отходы. Члены ЕС до внесения поправок 
в 1998 году, обязаны были организовать отдельную систему сбора батареек. 
После внесения определенных поправок использования батареек, содер-
жащих ртуть, было полностью запрещено.

Директива ЕС 75/439 [10] об утилизации отработанного масла, допол-
ненная директивами ЕС 87/101 и 91/692, обеспечивает безопасные сбросы, 
очистку, хранение и уничтожение использованных масел. Согласно этой 
директиве члены ЕС должны предоставлять приоритет переработке и вто-
ричному использованию масляных отходов при условии, что это возможно 
технически и экономически. Директивой запрещается сбрасывать отходы 
масел в водные объекты и дренажные системы. Введено лицензирование 
деятельности по сбору, обработке и уничтожению этого вида отходов, а так-
же другие специальные требования.
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Директива ЕС  96/59 [7], имеет назначение регулировать обеззаражи-
вания и захоронения всех продуктов, содержащих ПХД / ПХТ (полихлор-
дифенилы / полихлортерфенилы). Согласно этой директиве оборудование, 
на котором используются эти вещества, должно пройти инвентаризацию и 
находиться на учете. Члены ЕС были обязаны до сентября 1999 разработать 
планы по уничтожению ПХД / ПХТ, а к 2010 г. и, вообще, отказаться от их ис-
пользования в соответствующих технологических процессах.

В ЕС существуют также специальные нормативные акты, регулирующие 
вопросы транспортировки отходов Директива ЕС 78/319 и Постановление 
Совета Европы № 259/93 о надзоре и контроле за перемещением отходов в 
пределах Европейского сообщества, а также за их ввозом и вывозом с тер-
ритории ЕС [8] . Так, для организации и осуществления внутренних перевоз-
ок отходов в пределах одного государства все страны ЕС обязаны обеспе-
чить разработку и внедрение системы надзора и контроля, которая должна 
быть составной частью единой системы, существующей в ЕС.

Законодательство Украины в сфере обращения отходами состоит из 
законов Украины «Об охране окружающей природной среды»[12], «Об от-
ходах»[13], «Об обращении с радиоактивными отходами»[15], «О металлоло-
ме»[16], и других нормативно-правовых актов. 

В законе «Об охране окружающей природной среды» отражены основ-
ные принципы украинского природоохранного законодательства. Это — ми-
нимизация образования, максимальная утилизация, обеспечение полного 
сбора и своевременного обезвреживания отходов в соответствии с требо-
ваниями экологической безопасности [12]. Важным аспектом обращения с 
отходами является применение современных методов их идентификации, 
классификации, паспортизации с целью определения высокоэффективных 
технологий обращения с ними в соответствии со стандартами ЕС. Согласно 
статье 44 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды»[12] в 
сфере обращения с отходами реализуется один из основополагающих прин-
ципов экологического законодательства «загрязнитель платит».Сбор за за-
грязнение природной среды включает также и сбор за размещение отходов. 
Порядок установления нормативов сбора за загрязнение окружающей сре-
ды и их взыскания определяется Кабинетом Министров Украины (Постанов-
ление КМУ № 303 от 01.03.99 с дополнениями от 01.07.02 и Постановление 
КМУ № 402 от 28.03.03 «О внесении изменений в приложение 1 к Порядку 
установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной 
среды и взимания этого сбора «[29]).

Экологический сбор с предприятий, учреждений, организаций, а также 
граждан за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую при-
родную среду, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую природную среду является необходимым условием для сохра-
нения экологически чистой среды обитания человека.
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Существует также понятие сбора за ухудшение качества природных ре-
сурсов, то есть снижение плодородия почв, продуктивности лесов, рыбо-
продуктивности водоемов и т.п., который должны выплачивать владельцы и 
пользователи природных ресурсов. Этот сбор определяется на основе нор-
мативов, которые также устанавливаются Кабинетом Министров Украины 
(ст. 45[12]).

Средства от взимания сборов поступают в местные бюджеты и Государ-
ственного фонда охраны окружающей природной среды и направляются 
на выполнение работ по воссозданию, поддержание различных природных 
ресурсов в надлежащем состоянии (ст. 46 [12]). 

Закон Украины «Об отходах»[13] состоит из 10 разделов, в которых 
регламентированы вопросы отношений права собственности на отходы, 
определены субъекты в сфере обращения с отходами, их права и обязан-
ности, определена компетенция органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, государственный учет, мониторинг и инфор-
мирование в сфере обращения с отходами, мероприятия и требования по 
предотвращению или уменьшению образования отходов и экологически 
безопасного обращения с ними, экономического обеспечения мероприя-
тий утилизации отходов и уменьшение их образования, правонарушения в 
сфере обращения с отходами и ответственность за них, международного со-
трудничества в сфере обращения с отходами. 

Основными принципами государственной политики в сфере обращения 
с отходами является защита окружающей среды и здоровья человека от не-
гативного воздействия отходов, обеспечения экономного использования 
материально-сырьевых и энергетических ресурсов, научно обоснованное 
согласование экологических, экономических и социальных интересов об-
щества в отношении образования и использования отходов (ст. 5 [13]).

К основным направлениям государственной политики по реализации 
указанных принципов относятся:
— обеспечение полного сбора и своевременного обезвреживания и уда-

ления отходов, а также соблюдение правил экологической безопасно-
сти при обращении с ними;

— сведения к минимуму образования отходов и уменьшения их опасности;
— обеспечение комплексного использования материально-сырьевых ре-

сурсов;
— содействие максимально возможной утилизации отходов путем прямо-

го, повторного или альтернативного использования ресурсно-ценных 
отходов;

— обеспечение безопасного удаления отходов, не подлежащих утилиза-
ции, путем разработки соответствующих технологий, экологически без-
опасных методов и средств обращения с отходами;
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— организация контроля за местами или объектами размещения отходов 
для предотвращения вредного воздействия их на окружающую среду и 
здоровье человека;

— осуществление комплекса научно-технических и маркетинговых иссле-
дований для выявления и определения ресурсной ценности отходов с 
целью их эффективного использования;

— обеспечение социальной защиты работников, занятых в сфере обраще-
ния с отходами;

— обязательный учет отходов на основе их классификации и паспортиза-
ции [13].
Также Закон Украины «Об отходах» определяет основные термины и по-

ложения (понятие отходов, опасных отходов, производитель отходов, об-
ращение с отходами, сбор, хранение, обработка (переработка), перевозки 
отходов, трансграничная перевозка отходов, утилизация, удаление, обез-
вреживание, захоронение, размещение отходов, Государственный класси-
фикатор отходов, отходы как вторичное сырье и т.п.) в сфере обращения с 
отходами.

Для Украины чрезвычайно актуальными являются проблемы, связанные 
с образованием и накоплением радиоактивных отходов. На современном 
этапе обращение с ними выделено в отдельную сферу. Законодательство 
Украины, регулирующее отношения в этой сфере, состоит из Закона Украи-
ны «Об обращении с радиоактивными отходами» [15], Закона Украины «Об 
использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и других 
целевых нормативно-правовых актов. Указанные законы направлены на 
обеспечение защиты человека и окружающей среды от вредного воздей-
ствия радиоактивных отходов на современном этапе и в будущем.

В ННЦ ХФТИ, который является государственным бюджетным пред-
приятием со статусом национального научного центра, где ведутся фунда-
ментальные и прикладные научные исследования, конструкторские и про-
ектно-технологические работы в области атомной науки и техники, другие 
работы для изучения фундаментальных свойств материи, обеспечения 
обороноспособности страны, удовлетворения нужд народного хозяйства 
в новых материалах, большое внимание уделяется тому, чтобы обращение 
с отходами, образующимися в результате деятельности предприятия, соот-
ветствовало современному законодательству Украины. 

Существующее законодательство в области обращения с отходами в 
Украине позволило выработать принципы обращения с отходами в ННЦ 
ХФТИ, изменить экологическое мышление персонала и установить взаимо-
отношения между администрацией центра и подразделениями в этой об-
ласти.

При проведении различных фундаментальных исследований в области 
атомной науки и техники в ННЦ ХФТИ образуются или могут образовываться 
следующие виды отходов: 
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•	 отходы, содержащие бериллий; 
•	 отработанные аккумуляторные батареи;
•	 отработанные ртутьсодержащие лампы;
•	 шламы гальванического производства;
•	 отходы, содержащие цианиды;
•	 отходы, содержащие арсениды;
•	 отработанные конденсаторы с содержанием ПХД;
•	 электролиты отработанных аккумуляторных батарей;
•	 отработанные моторные масла;
•	 нефтешламы;
•	 лом черных металлов;
•	 отходы, содержащие алюминий;
•	 отходы, содержащие медь;
•	 отработанные шины;
•	 отработанные абразивные круги;
•	 абразивно-металлическая пыль;
•	 отработанные фильтры;
•	 отходы графита;
•	 бумажные отходы;
•	 древесные отходы;
•	 производственный мусор;
•	 радиоактивные отходы (выделены в отдельную сферу, которая в дан-

ной статье рассматриваться не будет).
Природоохранная документация ННЦ ХФТИ в области обращения с от-

ходами разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
норм, принятых в Украине, и внедрена во все уровни производственных 
процессов (табл. 1). 

Таблица 1 — Документация ННЦ ХФТИ  
в области обращения с отходами

№ п.п. Наименование документа Ссылка на законодательство Украины
1 Инвентаризация отходов [13,14,15,16,20]

2 Паспорт отходов [13 ст.26)14,12,20,24,25]
3 Регистрационная карта объекта 

образования отходов
[13 (ст.27),20,22,23,26]

4 Паспорт места удаления отходов [13(ст.28,33)] 

5 Лицензия на осуществление опе-
раций с опасными отходами 

[13(ст..34),12(ст.9)] 

6 Декларация об отходах [31]
7 Статистический отчет по форме 

«№1 — токсичные отходы» 
[13 (ст.26),14]
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№ п.п. Наименование документа Ссылка на законодательство Украины
8 Первичный учет отходов в со-

ответствии с формой “№1-ВТ”
[13 (ст.26),30]

9 Сбор за загрязнение окружаю-
щей среды от ходами производ-
ства, за размещение отходов

[13 (ст.39), 29] 

10 Инструкция «Обращение с отхо-
дами в ННЦ ХФТИ» 

[12]

Используя табл. 2, можно провести анализ соответствия законода-
тельств Украины и ЕС на примере обращения с конкретными видами отхо-
дов в ННЦ ХФТИ.

Таблица 2 — Соответствие обращения с отходами в ННЦ ХФТИ украин-
скому законодательству и законодательству ЕС

№ 
п.п.

Наименова-
ние отхода

Класс 
опас-
ности

Обращение с отходом 
в ННЦ ХФТИ

Ссылка на 
законода-
тельство 
Украины

Ссылка на 
законода-
тельство 

ЕС
1 Отходы, со-

держащие бе-
риллий 

 1 Накопление в гермети-
ческих емкостях, переда-
ча утилизирующему пред-
приятию 

[13,20] [2,3,8]

2 Отработан-
ные аккуму-
ляторные ба-
тареи

1 Накопление в неразобран-
ном виде в специально от-
веденном помещении, пе-
редача утилизирующему 
предприятию

[13,20,18] [2,6,8]

3 Отработан-
ные ртуть-
содержащие 
лампы

1 Накопление в специально 
отведенном помещении, 
передача утилизирующе-
му предприятию

[13,20] [1,2,8,11]

4 Шламы галь-
ваническо-
го производ-
ства

2 Накопление в специаль-
ной емкости, передача 
утилизирующему пред-
приятию

[13,20] [2,8]

5 Отходы, со-
держащие ци-
аниды

1 Немедленная, в течение 
суток, передача утилизи-
рующему предприятию 
после списания 

[13,20] [2,8]

6 Отходы, со-
держащие ар-
сениды

1 Немедленная, в течение 
суток, передача утилизи-
рующему предприятию 
после списания

[13,20] [2,8,]
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№ 
п.п.

Наименова-
ние отхода

Класс 
опас-
ности

Обращение с отходом 
в ННЦ ХФТИ

Ссылка на 
законода-
тельство 
Украины

Ссылка на 
законода-
тельство 

ЕС
7 Отработан-

ные конденса-
торы с содер-
жанием ПХД

1 Немедленная, в течение 
суток, передача утилизи-
рующему предприятию 
после списания

[13,20,18] [2,8,7]

8 Отработан-
ные мотор-
ные масла

2 Накопление в специаль-
ной емкости, передача 
утилизиру-ющему пред-
приятию

[13,20] [1,8,10]

9 Нефтешламы 2 Накопление в резервуаре, 
передача утилизирующе-
му предприятию

[13,20] [2,8]

10 Лом черных 
металлов

3 Раздельное накопление на 
специальных площадках, 
передача утилизирующе-
му предприятию

[13,20,16] [1,8]

11 Отходы, со-
держащие 
цветные ме-
таллы

3 Раздельное накопление на 
специальных площадках, 
передача утилизирующе-
му предприятию

[13,20,16] [1,8]

12 Отработан-
ные шины

4 Накопление на специаль-
ных площадках, переда-
ча утилизирующему пред-
приятию

[13,20,19] [1,8]

13 Отработан-
ные абразив-
ные круги

3 Вывоз на полигон ТПО спе-
циализированным пред-
приятием

[13,20,17] [1,8]

14 Абразивно-
металличе-
ская пыль

3 Вывоз на полигон ТПО спе-
циализированным пред-
приятием

[13,20,17] [1,8]

15 Отработан-
ные фильтры

3 Накопление на специаль-
ных площадках, переда-
ча утилизирующему пред-
приятию

[13,20,19] [1,8]

16 Отходы гра-
фита

4 Повторное использование 
для нужд предприятия

[13,12] [1]

17 Бумажные от-
ходы

4 Накопление на специаль-
ных площадках, переда-
ча утилизирующему пред-
приятию

[13,20,12] [1,8]
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№ 
п.п.

Наименова-
ние отхода

Класс 
опас-
ности

Обращение с отходом 
в ННЦ ХФТИ

Ссылка на 
законода-
тельство 
Украины

Ссылка на 
законода-
тельство 

ЕС
18 Древесные 

отходы
4 Повторное использование 

для нужд предприятия
[13,12] [1]

19 Производ-
ственный му-
сор

4 Вывоз на полигон ТПО спе-
циализированным пред-
приятием

[13,19] [1,3,4]

20 Строительный 
мусор

4 Вывоз на полигон ТПО спе-
циализированным пред-
приятием

[13,19] [1,3,4]

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что основные природоох-
ранные законы Украины [12,13,16,17,18,19,20] гармонизируют с Деклараци-
ями ЕС [1,2,3,4,7,8,10] в этой сфере. 
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УДК 614.89

Сорока Ю. М. , канд. техн. наук
ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу», м. Жовті Води, Україна

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
ПРИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ВСТУП
У 2014 році були прийняті Державні Санітарні Норми і Правила «Гігіє-

нічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності фак-
торів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового про-
цесу» [1], в яких в якості основного гігієнічного критерію оцінки умов праці 
та класифікації робочих місць при роботі з джерелами іонізуючого випро-
мінювання схвалена річна ефективна доза опромінення, яка складається з 
річної ефективної дози зовнішнього опромінення і річної ефективної дози 
внутрішнього опромінення.

У Росії також введений новий нормативний документ [2], що оцінює 
умови праці і проводить класифікацію робочих місць, на яких виконуються 
роботи з джерелами іонізуючого випромінювання. Для гігієнічної оцінки і 
класифікації умов праці при роботі з джерелами випромінювання викорис-
товуються значення максимальної потенційної ефективної і / або еквівалент-
ної дози в кришталику ока, шкіри, кистях і стопах.

У республіці Білорусь також проводиться гігієнічна оцінка праці при ро-
боті з джерелами іонізуючого випромінювання [3]. Особливості гігієнічної 
класифікації умов праці при роботі з ДІВ:

—  ступінь шкідливості умов праці визначається не виразністю прояви 
у працівників порогових детермінованих ефектів, а збільшенням ри-
зику виникнення стохастичних безпорогової ефектів;

—  умови праці працівників характеризуються як шкідливі навіть при 
дотриманні гігієнічних нормативів (неперевищення основних меж 
доз опромінення, визначених санітарними нормами і правилами, 
гігієнічними нормативами, які встановлюють вимоги до радіаційної 
безпеки та критеріям оцінки радіаційного впливу).

Критерії оцінки умов праці з ДІВ не враховують фактичний час перебу-
вання працівника на робочому місці. Умови праці з ДІВ оцінюють за такими 
видами робіт: роботи з відкритими ДІВ, роботи з закритими ДІВ, роботи при-
строїв, що генерують ДІВ, інші роботи з ДІВ.

В даний час проблема опромінення працівників як атомної, так не атом-
ної промисловості радіоактивними джерелами залишається актуальною. 
Для неатомної промисловості вона обумовлена в зв’язку з переоцінкою 
шкоди природних радіонуклідів. У серйозних масштабах дослідження рівнів 
радіаційно-небезпечних факторів (РНФ) на підприємствах гірничо-металур-
гійного комплексу почалися в колишньому СРСР у другій половині 80-х ро-
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ків минулого століття, після аварії на ЧАЕС. У цей період з’являються основні 
публікації з цієї проблеми, що включають матеріали обстежень підприємств 
та нормативні документи з радіаційної безпеки [4-8]. Вони стосувалися в 
основному, гірничодобувних підприємств і в меншій мірі збагачувальних 
і металургійних. Дослідження показали, що в технологічному процесі зба-
гачення руд спостерігається концентрування супутніх природних радіону-
клідів (ПРН) в кінцевому продукті виробництва. Знання рівнів знаходжен-
ня ПРН в сировинних матеріалах і розуміння процесів їх перерозподілу на 
різних технологічних етапах збагачення руд і процесів в металургії важливо 
в першу чергу для захисту працівників підприємств від необґрунтовано-
го наднормативного опромінення. На окремих робочих місцях, внаслідок 
процесів концентрування ПРН (в основному уранового і торієвого рядів), 
можуть створюватися умови з високими рівнями радіаційно-небезпечних 
факторів.

В Директиві ЄС 2013/59 / Євратом від 05.12.2013 вказується, що держа-
ви-члени повинні забезпечити ідентифікацію класів або типів діяльності, які 
передбачають використання радіоактивних матеріалів природного похо-
дження (РМПП) і застосування яких призводить до радіаційного опромінен-
ня працівників [9]. До переліку промислових підприємств, де можливе ви-
користання радіоактивних матеріалів природного походження, відповідно 
до статті 23 Директиви включені:

1. Видобуток рідкоземельних елементів з монацитів
2. Видобуток з’єднань торія і виробництво продуктів з вмістом торію
3. Обробка руди ніобію / танталу
4. Видобуток нафти і газу
5. Промислова галузь видобутку та обробки циркону і цирконію
6. Виробництво фосфатних добрив
7. Первинна видобуток заліза і інші.
Радіаційна безпека та протирадіаційний захист населення і персоналу 

підприємств в Україні, які здійснюють діяльність з використанням РМПП, в 
тому числі при поводженні з технологічним обладнанням, що має забруд-
нення РМПП, в даний час регламентується розділами № 16 — 19 «Основних 
санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України» [10].

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ  
ПРИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Згідно до «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 
трудового процесу» гігієнічна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та 
небезпечності при дії іонізуючих випромінювань виконується відповідно до 
розрахованих доз зовнішнього та внутрішнього іонізуючого опромінення. 
Поділ на класи приведено у табл. 1.
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Таблиця 1 — Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпечнос-
ті при дії іонізуючих випромінювань

Тип іонізуючого 
опромінення

Класи умов праці
оптимальний допустимий шкідливий небезпечний

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Е (річна ефективна доза опромінення персоналу) мЗв·рік —1

Зовнішнє - - Е < 10 10 ≤ Е <15 15 ≤ Е < 20* 20 ≤ Е < 50** 50 ≤ Е < 
100**

Внутрішнє - - Е < 1 1 ≤Е <1,5 1,5 ≤Е < 3*** 3≤Е < 5*** Е ≥ 5***

* Внутрішнє опромінення практично відсутнє.
** Внутрішнє опромінення практично відсутнє, а рівень зовнішнього опромінення 
лімітується за правилами так званого «підвищеного опромінення, що планується».
*** Сума доз внутрішнього і зовнішнього опромінення не повинна перевищувати 20 
мЗв·рік —1 для класу 3.3 і 50 або 100 мЗв·рік —1 для класів 3.4 та 4 відповідно (в умовах 
«підвищеного опромінення, що планується»). 

2. ПАРАМЕТРИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ,  
ЩО НОРМУЮТЬСЯ
Оцінка та класифікація умов праці проводитися в залежності від річної 

ефективної дози. 
Для персоналу групи А річна ефективна доза дорівнює 20 мЗв.
Це виражається в одиницях потужністі дози зовнішнього опромінення:
— 12,0 мкЗв/год для потужності ефективної дози;
— 20,0 мкЗв/год для потужності еквівалентної дози.
Для робітників при річній ефективній дозі зовнішнього опромінення 1,0 

мЗв — 0,6 мкЗв/год для потужності ефективної дози та 1,0 мкЗв/год для по-
тужності еквівалентної дози.

Для виробничого середовища, що зумовлено радоном-222 та радо-
ном-220 (тороном) та що забезпечує неперевищення ефективної дози 5 мЗв 
у рік для внутрішнього опромінення робітників встановлюються наступні 
параметри:

— значення еквівалентної рівноважної об’ємної активності (ЕРОА) ра-
дону-222 у повітрі 300 Бк×м-3;

— значення ЕРОА радону-220 (торону) — 60 Бк × м-3 .
Річна ефективна доза внутрішнього опромінення 1мЗв не буде переви-

щена, якщо у повітрі функціонуючих виробничих приміщень рівні дії будуть 
нижче 60 Бк×м3 по ЕРОА радону-222 і 10 Бк×м-3 для ЕРОА радону-220 (торону). 

3. РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В МЕЖАХ РОБОЧОЇ ЗОНИ 
На виробництвах, де має місце перевищення рівнів зовнішнього та вну-

трішнього опромінення більше 1мЗв, уводиться спеціальна система періо-
дичного радіаційного контролю. Якщо ефективна доза внутрішнього опро-
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мінення за даними попереднього обстеження перевищує 1, але менш 3 мЗв 
на рік, радіаційний контроль в межах робочої зони на підприємстві чи в ор-
ганізації повинен здійснюватися не рідше 2-х разів на рік (літній і зимовий 
час). У випадку якщо ефективна доза за даними попереднього обстеження 
перевищує 3, але менш 5 мЗв на рік, радіаційний контроль проводиться не 
рідше 4-х раз на рік (один раз на квартал). За результатами цього контролю 
повинні розроблятися і реалізовуватися заходи, спрямовані на зниження як 
ефективної дози зовнішнього опромінення, так і сумарної ефективної дози 
внутрішнього опромінення.У випадках, коли ефективна доза внутрішнього 
опромінення працівників перевищує 5 мЗв на рік, адміністрація підприєм-
ства чи організації приймає всі необхідні заходи для зниження виробничо-
го опромінення. Радіаційний контроль проводиться не менш 6-ти раз на рік 
(через 2 місяці). У подібних випадках рішення щодо періодичності контр-
олю , а також необхідні заходи для їхньої реалізації повинні узгоджуватися з 
Держсанепідслужбою МОЗ України.

4. ОСНОВНІ ГІГІЄНІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ 
ПРИ РОБОТІ З ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Під час проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання, 

при атестації робочих місць, повинен бути визначений і затверджений атес-
таційною комісією організації перелік діючих радіаційних чинників на всіх 
робочих місцях в залежності від характеру виконуваних робіт.

Під час проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання 
оцінка умов праці на робочих місцях проводиться, в першу чергу, на основі 
систематичних даних поточного і оперативного радіаційного контролю за 
рік. Умови праці можуть бути оцінені на основі вимірів протягом однієї ро-
бочої зміни (дня) при виконанні на робочому місці типових операцій відпо-
відно до технологічного регламенту виробництва робіт.

При епізодичному впливі (протягом тижня, місяця і т.д.) оцінка умов пра-
ці проводиться на підставі даних спеціально організованих вимірювань піс-
ля відповідного розгляду даного питання атестаційною комісією організації.

При вимірюванні використовуються методи контролю, передбачені від-
повідними нормативно-методичними документами. Застосовуються засоби 
вимірювальної техніки затвердженого типу (що пройшли випробування і 
внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки) та періодич-
но повіряти в установленому порядку.

Відповідно до Державних Санітарних Норм та Правил «Гігієнічна класи-
фікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів вироб-
ничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» в якості 
основних гігієнічних критеріїв оцінки умов праці та класифікації робочих 
місць при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання прийнято:

— річна ефективна доза зовнішнього опромінення;
— річна ефективна доза внутрішнього опромінення.
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При контролі параметрів радіаційної обстановки для цілей оцінки умов 
праці основними складовими ефективної дози будуть наступні:

Вид ефективної дози Складова ефективної дози
Ефективна доза зовнішнього 
опромінення

Зовнішнє опромінювання в межах робочої зони

Ефективна доза внутрішнього 
опромінення

Інгаляційна складова від вдихання радіонуклідів 
у повітрі робочої зони

Інгаляційна складова від радіоактивних газів у по-
вітрі робочої зони

Пероральна складова від надходження радіону-
клідів

Результати вимірювань оформляються, відповідно, з Протоколом вимі-
рювань, оцінки та визначення класу умов праці за ступенем шкідливості та 
небезпечності при дії іонізуючого випромінювання .

4 МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, ПРИРОДНИХ  
ТА ШТУЧНИХ РАДІОНУКЛІДИ В МЕЖАХ РОБОЧОЇ ЗОНИ 

5.1 Для контролю професійного опромінення застосовують:методи.
 Для персоналу групи А — індивідуальний дозиметричний контроль, що 

полягає у визначенні індивідуальних доз опромінення працівника на підста-
ві результатів вимірювань опромінення тіла або окремих органів кожного 
працівника за допомогою індивідуальних дозиметрів, які носяться на по-
верхні тіла протягом періоду контролю.

Для персоналу групи Б та працівників застосовується груповий дози-
метричний контроль, який полягає у визначенні індивідуальних доз опро-
мінення працівників на підставі результатів вимірювань потужностей доз 
випромінювання та вмісту радіонуклідів у повітрі робочого приміщення (на 
робочих місцях) з урахуванням часу перебування персоналу в робочому 
приміщенні (на робочому місці).
5.2 Контрольованої величиною радіаційної обстановки в робочих примі-

щеннях і на робочих місцях є потужність еквівалентної дози (Н×(d). Ре-
комендована одиниця потужності еквівалентної дози — мкЗв/год. Зна-
чення параметра d (мм) визначає вимоги до приладів дозиметричного 
контролю і залежить від того, яку нормовану величину визначають при 
проведенні дозиметричного контролю. Потужність еквівалентної дози 
Н × (10) вимірюється на рівні живота (висота 1 м від поверхні землі) не 
менше ніж в трьох характерних точках в робочій зоні. Рекомендується 
вимірювання потужності еквівалентної дози на робочих місцях прово-
дити не менше 1 разу на рік;

5.3 Перелік радіонуклідів, об’ємну активність (ОА) яких необхідно контро-
лювати та періодичність контролю визначається даними вимірів складу 
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повітря робочих місць, програмами виконуваних робіт на цьому робо-
чому місці.

5.4 Метод визначення ОА (концентрації) радіонуклідів в повітрі робочої 
зони в залежності від стану радіонукліду в повітрі заснований на відборі 
проби забрудненого повітря на аналітичні аерозольні фільтри або сорб-
ціонно-фільтруючі матеріали з подальшим радіометричним, спектроме-
трическим або іншим виміром активності контрольованого радіонуклі-
да безпосередньо на фільтрах або іншому пробовідбірному пристрої.

5.5 Основна вимога до пробовідбору — забезпечення коректної та обґрун-
тованої процедури перерахунку виміряної активності радіонукліда в 
пробі до об’ємної активності в повітрі в місці пробовідбору з урахуван-
ням всіх значущих джерел невизначеностей (запиленість повітря, ефек-
тивність фільтрів, умови відбору проб повітря — температура, вологість, 
тиск, характеристики концентрування активності і т.п.). При цьому необ-
хідно забезпечити представництво проби по:
•	  просторової (оптимальне місце відбору),
•	  тимчасової (тривалість відбору),
•	 фізико-хімічної характеристикам.

5.6 Показність фізико-хімічних характеристик проби досягається шляхом 
забезпечення таких вимог:
•	 спектр розмірів радіоактивних аерозольних часток в пробі повинен 

відповідати спектру розмірів аерозолів на робочих місцях (вибір 
типу фільтруючого елемента);

•	 кількість контрольованої речовини в пробі повинно бути достатньо 
великим для її надійного вимірювання протягом прийнятного термі-
ну часу;

•	 внесок будь-якої окремої аерозольної частинки в загальну кількість 
радіоактивної речовини в пробі повинен бути дуже малий, щоб ко-
ливання окремих на них радіоактивних аерозольних часток не спо-
творювали результат вимірювання.

5.7 Для кожного контрольованого радіонукліда в залежності від його форм 
і сполук повинна бути визначена методика виконання вимірювання. Для 
контролю ОА нукліда можуть застосовуватися крім основних засобів до-
даткові, які потрібні для підтвердження правильності результатів контр-
олю основними засобами. 

5.8 Для вимірювання об’ємної активності альфа-, бета- або гамма-випромі-
нюючих радіонуклідів в повітрі застосовують різні засоби вимірювань 
(ЗВ). Це такі як радіометри, блоки та пристрої детектування (БД і ПД), ви-
мірювальні канали (ВК) інформаційно-вимірювальних систем радіацій-
ного контролю, а також спектрометри.
Для цих аерозолів проводиться відбір однієї проби протягом зміни і 

(або) на окремих етапах технологічного процесу в одній точці.
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5.9 Вимірювання активності летких форм радіонуклідів (J, Ru і інші ) прово-
дять за окремими методиками вимірювань.

5.10 Основними величинами при контролі доз опромінення від радону і то-
рону є ЕРОА радону і ЕРОА торону, що визначаються за допомогою ае-
розольного радіометра шляхом відбору проби повітря на фільтр і вимі-
рювання альфа- і / або бета-активності фільтра. Якщо тривалість відбору 
проби не перевищує 30 хв, то вимірювання характеризують «миттєві» 
значення ЕРОА.

При дослідженнях протягом зміни і (або) на окремих етапах технологіч-
ного процесу в одній точці повинно бути послідовно відібрано не менше 
трьох проб для визначення ЕРОА радону і ЕРОА торону. Відбір проб чи ви-
мірювання повинні проводитися в зоні дихання при характерних   виробни-
чих умовах. Якщо тривалість відбору проби становить 7 годин і більше (при 
використанні стаціонарних або індивідуальних носимих пробовідбірників), 
то вимірювання відносять до класу інтегральних, а їх результати характери-
зують середні за відповідний період часу значення ЕРОА
5.11 Допускається використовувати в якості первинних величин «миттє-

ві» або середні (інтегральні) за певний період часу значення об’ємної 
активності радону (газу), від яких переходять до ЕРОА радону шляхом 
множення на величину «фактора рівноваги ». Для визначення середніх 
значень «фактора рівноваги» на всіх основних робочих місцях об’єкта 
повинні, при необхідності, бути проведені спеціальні одночасні вимірю-
вання ОА і ЕРОА радону.

5.12 Для розрахунку пероральної складової внутрішньої дози опромінення 
необхідний відбір і лабораторний спектрометрический і радіометрич-
ний аналіз проб сировини, грунту, відходів, опадів, шламів, хвостів. Маса 
(або обсяг) відбираємої проби повинні бути достатніми для подальшого 
визначення всіх запланованих програмою показників і включати додат-
ковий обсяг, що залишається на зберігання в лабораторії.

5.13 Методи відбору та зберігання повинні забезпечувати незмінність скла-
ду проб в тимчасовому інтервалі між відбором та аналізом. Відбираєма 
проба повинна характеризувати робоче місце або певну частину його 
за певний проміжок часу. Метод відбору повинен враховувати міграцію 
окремих інгредієнтів в залежності від умов навколишнього середовища 
(температури) і фізичних параметрів об’єкта і запобігати вторинному за-
брудненню (в тому числі атмосферними опадами) на всіх етапах відбору 
проб.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНО-ВЕСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕЩА  
АBRAMIS BRAMA (LINNAEUS, 1758) КРАСНООСКОЛЬСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА  
В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Из комплекса биологических характеристик рыб, для целей биомонито-
ринга больше всего подходят показатели, свидетельствующие о линейном 
и весовом росте рыб в конкретном водном объекте. Рост рыбы — видовое 
приспособление, которое обеспечивает единство вида и среды [1]. Медлен-
ный рост и малые размеры особей позволяют существовать многочислен-
ной популяции рыб при сравнительно ограниченных кормовых ресурсах. 
Но в  то же время, малые размеры часто обусловливают повышенное вы-
едание хищниками и должны быть компенсированы повышением воспро-
изводительной способности популяции. Быстрый рост и большие размеры 
особей обеспечивают им надежную защиту от врагов. Кроме особенностей 
кормовой базы на рост рыб влияют гидрохимические, термические, гидро-
логические и др. особенности водных объектов. Поэтому изменение росто-
вых характеристик рыб исследуемых свидетельствует о  преобразованиях, 
возникающих во всей экосистеме. Такая взаимосвязь была установлена, на-
пример, при оценке антропогенного воздействия на гидробионтов ряда во-
дных объектов [2-4].

Целью настоящего сообщения является   анализ изменения размер-
но-весовых и некоторых биологических характеристик леща Abramis brama 
(Linnaeus, 1758) Краснооскольского водохранилища в разные годы.

Лещ является видом рыб составляющим на Краснооскольском водохра-
нилище основу как промыслового, так и любительского рыболовства.

Проведенные обратные расчисления роста рыбы, отловленной в Крас-
нооскольском водохранилище в  начале 2018 года, и  данные литературы 
позволили определить рост одновозрастных особей леща в  разные годы. 
Полученные результаты даны в табл. 1.

Имеющиеся данные позволили также рассчитать величину коэффици-
ента упитанности рыбы по Фультону (табл. 2).

Представленные в  таблицах данные показывают, что темп роста леща 
Краснооскольского водохранилища за 44-летний период (1973—2017  гг.) 
испытывал изменения в  ту или иную сторону и  в целом снизился. Кроме 
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того, у особей 4—6 годового возраста наблюдается снижение величины ко-
эффициента упитанности по Фультону. Эти данные свидетельствуют об из-
менениях экологического состояния Краснооскольского водохранилища 
в разные годы. 

Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствуют о не-
обходимости возобновления регулярных мониторинговых обследований 
Краснооскольского водохранилища, которые ранее выполнялись, в  том 
числе и  УКРНИИЭП. Проведение таких работ необходимо для разработки 
мероприятий по улучшению и  стабилизации экологического состояния 
Краснооскольского водохранилища.

Таблица 1 — Рост разных возрастных групп леща  
Краснооскольского водохранилища, см

ГЖР
Календарные года

1973, [5] 1989-1990, [5] 2010, [6] 2013 2014 2015 2016 2017

1 - - 10,9 9,2 9,8 10,9 8,2 -

2 - - - 17,8 15,4 16,3 19,0 13,4

3 23,3 26,0 - - 24,6 22,3 22,1 24,5

4 27,1 30,4 - - - 30,1 27,1 27,2

5 30,4 33,7 - - - - 35,5 31,5

6 33,6 35,6 - - - - - 41,0
ГДЖ — года жизни рыбы

Таблица 2 — Отдельные биологические показатели леща  
Краснооскольского водохранилища в разные годы

Кал-е
года

Года жизни рыбы

3 4 5 6

l, см M, г Kф l, см M, г Kф l, см M, г Kф l, см M, г Kф

1973 23,3 310 2,5 27,1 440 2,2 30,4 660 2,3 33,6 830 2,2

1989-
1990

26,0 400 2,3 30,4 670 2,4 33,7 879 2,3 35,6 1120 2,5

2010 21,1 198 2,1 25,2 338 2,1 28,2 451 2,1 31,6 762 2,4

2017 24,6 298 2,0 27,2 415 2,1 31,5 699 2,2 41,0 1556 2,3

Примечания: l — длина тела рыбы до конца чешуйного покрова;
M — масса тела;
Kф — коэффициент упитанности по Фультону.
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Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский ин-
ститут экологических проблем», г. Харьков, Украина.

О СООТНОШЕНИИ ВЛЕКОМОЙ И  ВЗВЕШЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
СТОКА РУСЛООБРАЗУЮЩИХ НАНОСОВ МАЛЫХ РЕК ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Малые реки значительно быстрее, чем средние и  тем более большие 
реки, меняют качество и количество своих вод под влиянием техногенных 
нагрузок. Они очень чувствительны к искусственным изменениям условий 
формирования стока в  их бассейне. Даже одна животноводческая ферма 
или небольшой сахарный завод могут превратить малую реку в сточную ка-
наву [1].

При этом, основные отличия малой реки от средних и крупных заклю-
чаются, по мнению ведущих гидрологов рек, не только в различиях их мор-
фологических характеристик (площади водосбора и  длины), но, прежде 
всего, в более тесной зависимости ее водного и гидрохимического режимов 
от физико-географических условий той или иной природной зоны, в кото-
рой расположен ее водосбор. Особенности взаимодействия в  различных 
природных зонах процессов гидрологического цикла с рельефом, почвой, 
растительным покровом, животным миром, микроорганизмами и другими 
компонентами геосистем, слагающих водосборы малых рек, в  сочетании 
с воздействием антропогенных нагрузок обусловливают специфику харак-
теристик их водных, хемогенных и биогенных потоков [2].

Сток наносов — один из определяющих факторов русловых процессов. 
Вместе с тем русловые процессы, как совокупность явлений, возникающих 
при взаимодействии речного потока и  русла, обусловливают вследствие 
размывов берегов и  дна поступление в  поток наносов и, таким образом, 
сами представляют собой фактор формирования стока наносов. Такое двой-
ственное положение стока наносов — как фактора русловых процессов и их 
производной — подчеркивается их бассейновым или русловым генезисом, 
взвешенной и влекомой формой их перемещения, различиями в соотноше-
ниях между ними, транспортирующей способностью потоков и  ее реали-
зацией в зависимости от затрат энергии потока на перемещение крупного 
материала у дна и мелкого во взвеси и т. д. Все это находит отражение в ме-
ханизмах взаимодействия русловых потоков, транспортирующих большее 
или меньшее количество наносов, с  грунтами, слагающими русло реки, и, 
как следствие, в формах проявления русловых процессов.

С точки зрения русловых процессов и стока наносов как их фактора наи-
более важно следующее: выделение руслообразующих и транзитных нано-
сов и оценка соотношения между стоком наносов и его транспортирующей 
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способностью, т. е. тем предельным количеством наносов, которое может 
перемещать поток при данных гидравлических характеристиках.

Это соотношение также испытывает пространственно-временные из-
менения, определяя направленность и темпы русловых деформаций в раз-
личных частях русла, по длине реки, в  разные фазы водного режима, при 
многолетних и вековых колебаниях водности. В первую очередь это каса-
ется направленности вертикальных русловых деформаций — врезания или 
аккумуляции наносов, приводящих к повышению или понижению отметок 
дна: общих — по продольному профилю реки, местных — в пределах мор-
фологических однородных участков, перекатов и их сопряженных групп.

Главную роль в развитии русла играет сток руслообразующих наносов, 
включающий в  себя все влекомые наносы и  ту (большую или меньшую) 
часть взвешенных, которая переходит в разряд влекомых и донных отложе-
ний там, где снижаются скорость потока и, соответственно, его транспорти-
рующая способность. Поэтому при прочих равных условиях реки с малым 
стоком влекомых наносов имеют прямолинейное неразветвленное русло 
(таковы, например, реки, которые берут начало из болот или озер, проте-
кающие среди прочных, трудно— или практически неразмываемых горных 
пород). И лишь вниз по течению, по мере поступления твердого материала 
с площади водосбора, из притоков и оврагов от размыва берегов оно транс-
формируется в извилистое, а на больших реках — в разветвленное [3].

Таким образом, состав и  сток наносов является важнейшим условием 
развития русловых деформаций рек. Руслоформирующие наносы форми-
руются как результат размыва потоком его дна и берегов, выноса твердого 
материала из притоков и поступления со склонов и с площади водосбора. 
Отражая весь комплекс эрозионно-аккумулятивных и денудационных про-
цессов в  бассейне реки, состав руслообразующих наносов определяется 
геологическим строением территории, по которой протекают реки, и исто-
рией их геоморфологического развития [4].

Р.  С. Чалов отмечает, что граница между наносами бассейнового и рус-
лового происхождения, как и между взвешенными и влекомыми, достаточно 
неопределенна или даже условна. Собранные автором данные свидетель-
ствуют о большом диапазоне соотношений взвешенных и влекомых нано-
сов в общем их стоке вплоть до абсолютного преобладания последних. На-
пример, на реках севера европейской части России мутность воды в межень 
составляет всего первые граммы — первые десятки г/м3, в половодье — не-
сколько десятков г/м3, тогда как русло заполнено обширными песчаными 
побочнями, перекатами, косами, занимающими более половины ширины 
меженного русла, смещающимися на сотни метров в многоводные фазы ре-
жима и вызывающими постоянные переформирования русла в целом [3].

По соотношению взвешенных и влекомых наносов можно судить о ха-
рактере переноса твердых веществ и  вероятности заиления малой реки. 
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Поэтому, для установления современного хода процессов илонакопления 
и подготовки на его основе мероприятий по улучшению гидрологического 
режима малых рек Харьковской области необходимо было проведено из-
учение каждой категории наносов.

Отбор воды на мутность (удельное содержание взвешенных веществ) 
и определение основных гидрологических характеристик малых рек Харь-
ковской области проводился в соответствии в требованиями нормативной 
литературы [4]. Для определения мутности смешенная проба воды отбира-
лась из 2-3 точек контрольного створа реки на стремнине [5]. Далее в пробе 
по стандартной методике определялось содержание взвешенных веществ. 

Определение стока влекомых наносов является очень сложной задачей 
и есть мнение, что универсальной методики, дающей приемлемые результа-
ты с ошибкой менее 50 % не существует [6]. 

Влекомые наносы перемещаются по поверхности дна. Четкой границы 
между взвешенными и влекомыми наносами, по мнению отдельных иссле-
дователей [7] нет, поскольку в придонном слое существует зона, в пределах 
которой движущиеся в потоке частицы можно относить к взвешенным или 
к влекомым наносам.

Для непосредственного измерения влекомых наносов существует боль-
шое количество батометров-ловушек, однако все они, по мнению одного из 
основоположников науки о донных отложениях Г. И. Шамова [8], не удовлет-
воряют основному требованию, которое к ним предъявляется — точности 
учета стока наносов. Причинами этого, по мнению исследователя, являются 
как конструктивные недостатки приборов, так и рельеф речного дна.

В Томском госуниверситете для исследования поступления влекомых 
наносов были испытаны батометры трех типов: батометр-сетка, вакуумный 
батометр и  ведро-отстойник. Исследования показали, что батометр-сетка 
занижал расход влекомых наносов, из-за уменьшения скоростей течения, 
вызванного сопротивлением сетки. Вакуумный батометр также показал 
себя не с лучшей стороны. Наилучшие (достоверные) данные были получе-
ны при использовании ведра-отстойника, хорошо показавшего себя и  по-
зволяющего работать до глубины 3 м [9].

С. Р. Чаловым для улавливания влекомых наносов использовался ряд 
плоскодонных округлых ловушек, закапываемых в дно русла параллельно 
течению потока по уровень входного отверстия. Диаметр входного отвер-
стия в ловушках изменялся от 0,2 до 0,27 м, глубина — от 0,06 до 0,09 м. Улав-
ливание грунта за время установки ловушки дает значение относительного 
расхода влекомых наносов [10,11]. 

Рассмотренный выше опыт изучения влекомых наносов на разных реках 
показывает, что в унифицированных методик их исследования в настоящее 
время не существует. Это говорит о  возможности применения различных 
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способов улавливания этих наносов. Главным является определение коли-
чества влекомых наносов и достоверность получаемых результатов.

Нами проведение исследований стока влекомых наносов в  малых ре-
ках Харьковской области проводилось по принципам немецкого батометра 
Мюльгофера, который представляет собой ящик устанавливаемый на дне 
и снабженный крышкой, закрываемой прибор после экспозиции [8] и реко-
мендаций С. Р. Чалова [10,11].

Для этого на каждом изучаемом поперечнике малой реки закапывались 
в  дно русла реки по уровень входного отверстия 3 (у берегов и  в центре 
потока) 0,5л стеклянные банки, закрываемые после экспозиции (до иссле-
дований в  лаборатории) полиэтиленовыми крышками. Время экспозиции 
составляло 20-40 минут. После извлечения ловушек в них путем фильтрации 
и дальнейшего взвешивания определялось количество собранных веществ. 
Количество влекомых наносов соответствовало разнице общего количества 
наносов и количества взвешенных, определенных на данном поперечнике 
реки и находящихся в ловушке (с учетом ее емкости). 

Результаты исследования морфометрических и гидрологических харак-
теристик малых рек Харьковской области в июле 2013 года и рассчитанная 
доля влекомых веществ от взвешенных представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1 — Отдельные показатели  
малых рек Харьковской области в июле 2013 года

Река, ее участок,
пункт наблюдения

Средние параметры реки, м Расход веществ, мг/с

Ширина Глубина
 воды

Скорость 
течения воды, 

м/сек

Расход, 
м3/с Взвешенных Влекомых 

Лебяжья, 
в с. Лебяжье 1,35 0,15 0,109 0,022 998,8 0,5

Плотва,
у с. Охримовка 10,0 0,18 0,048 0,086 447,2 1,0

Гомольша, верховья, 
ниже п. В. Гомольша 1,5 0,15 0,120 0,027 1004,4 10,3

Мжа устьевой участок,  
в г. Змиеве 12,5 0,60 0,057 0,425 2037,6 0,7

Мерчик верховье, выше  
с. Ст. Мерчик 1,25 0,04 0,087 0,004 39,5 0

Мерчик ср участок,  
у с. Александровка 7,5 0,13 0,288 0,270 3078,0 1,1

Мерчик устьевой участок,  
у с. Владимировка 10,5 0,43 0,053 0,238 646,4 1,6

Рогозянка устьевой учас-
ток, у с. Горенивка 3,2 0,35 0,02 0,015 384 4,9
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Таблица 2 — Доля влекомых веществ от взвешенных, %

Река,
пункт наблюдения

Доля влекомых веществ от 
взвешенных, %

Лебяжья, в с. Лебяжье 0,050
Плотва, у с. Охримовка 0,224
Гомольша, верховья, ниже п. В. Гомольша 1,025
Мжа устьевой уч-к, в г. Змиеве 0,034
Мерчик верховье, выше с. Ст. Мерчик 0
Мерчик ср. участок, у с. Александровка 0,036
Мерчик устьевой участок, у с. Владимировка 0,248
Рогозянка устьевой участок у с. Горенивка 1,276

Весьма интересным, как с  научной, так и  практической точки зрения 
представляется анализ взаимосвязи между основными гидрологическими 
характеристиками малых рек и переносом ими взвешенных и влекомых ве-
ществ. С этих позиций по данным табл. 1 и 2 нами были рассчитаны коэф-
фициенты корреляции между рассматриваемыми показателями. Результаты 
расчетов даны в табл. 3.

Таблица 3 — Результаты расчетов

Показатели
Скорость те-
чения воды, 

м/сек

Расход
воды, м3/с

Расход
взвешенных, 

мг/с

Расход
влекомых, 

мг/с

Доля влекомых 
веществ от 

взвешенных, %
Скорость течения воды, 
м/сек 1,0 +0,204 +0,771 -0,042 -0,316

Расход
воды, м3/с +0,204 1,0 +0,700 -0,342 -0,443

Расход
взвешенных, мг/с +0,771 +0,700 1,0 -0,109 -0,316

Расход
влекомых, мг/с -0,042 -0,342 -0,109 1,0 +0,840

Доля влекомых веществ 
от взвешенных, % -0,316 -0,443 -0,316 +0,840 1,0

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы:
1. Доля влекомых веществ в общем количестве переносимых малыми 

реками Харьковской области твердого стока невелика и  составля-
ет в  среднем 0,361% (0,50-1,276). Это согласуется с  общеизвестным 
фактом, что доля влекомых веществ в  равнинных реках обычно не 
превышает 1% общего твердого стока. С учетом этого главной при-
чиной заиления малых рек Харьковской области является снижение 
проточности из-за перегораживания их дамбами и строительства на 
их базе непроточных водоемов.
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2. Корреляция скорости и  расхода воды с  расходом взвешенных ве-
ществ наибольшая и носит положительный характер. Напротив взаи-
мосвязь между скоростью и расходом воды с расходом влекомых ве-
ществ небольшая и носит отрицательный характер, что обусловлено, 
по-видимому, характером взвеси  — малыми размерами влекомых 
частиц.

3. Проводимые и планируемые к проведению работы по снижению за-
иления малых рек Харьковской области требует, по нашему мнению, 
продолжения начатых в 2013 году работ по изучению процессов за-
иления малых рек области.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ИНФРАКРАСНЫХ 
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

Исследования по использованию инфракрасного излучения в техноло-
гии пищевых продуктов проводились еще в 60-70-годах пришлого столетия 
под руководством профессора Гинзбурга А.С.[1], автора десятка основопо-
лагающих книг по воздействию инфракрасного излучения на различные пи-
щевые продукты.

Однако, после всплеска различных работ в этом направлении интерес к 
нему уменшился. Только в 2000-х годах, когда стал вопрос об энергоэффек-
тивности и экономии энергоресурсов, вновь обратились к прямому преоб-
разованию электрической энергии в тепловое инфракрасное излучение, в 
том числе, в технологиях пищевой промышленности [2].

Ранее [3] рассматривалась возможность использования инфракрасных 
стеклянных излучателей [4, 5] для замены традиционных ТЭНов в электро-
печах, выпускаемых рядом стран: Китай, Россия, Словения. Была показана 
возможность значительного уменьшения потребляемой мощности этими 
печами при использовании в них в качестве инфракрасных излучателей сте-
клянных панелей.

В данном сообщении рассматриваются предварительные результа-
ты, полученные при сравнительных испытаниях электропечи для выпечки 
хлеба Киевского научно-производственного предприятия КИЙ-В марки I4П 
(украинский) с размерами камеры выпечки 30х980х785 см, оборудованной 
4-мя ТЭНами общей мощностью 6 кВт. Однородность теплового потока со-
ставляла ± 20 % при температуре более 300 	°С.

При замене на две стеклянные излучательные панели общей мощно-
стью до 4-х кВт и температуре около 250 	°С однородность теплового потока 
составляла ± 5 %.

Скорость и качество выпечки хлеба было примерно одинаковыми, а 
экономия электроэнергии на один цикл выпечки составила около 0,8 кВт.
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ 
НОРМАТИВІВ ГДС ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

1. Регулювання якості вод є  центральною частиною еколого-право-
вого інституту якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР) українського водного 
законодавства. Система регулювання якості вод склалася у сучасному ви-
гляді в  період 1994—1999 років і, нажаль, за минулий час не зазнала іс-
тотних змін. Нормативне регулювання скидання забруднюючих речовин 
(ЗВ) зі зворотними водами у  складі спеціального водокористування вва-
жається найбільш ефективним інструментом зазначеного регулювання. 
Еколого-правова база нормативного регулювання утворюється Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 35, 38 
Водного кодексу України (ВКУ), п’ятьма підзаконними нормативно-право-
вими актами та одним нормативно-методичним документом. На даний час 
українське водне законодавство взагалі і його ЕПІЯВР зокрема, знаходяться 
на етапі реформування шляхом точкової (фрагментарної) апроксимації до 
водного законодавства ЄС, джерелами якого є  Водна рамкова директива, 
дочірні та пов’язані директиви загального екологічного законодавства ЄС. 
Перехідний характер водного законодавства України вимагає відповідного 
відображення у вимогах до розробок нормативів ГДС ЗВ. У п. 13 «Порядку 
розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 
речовин у  водні об’єкти» [1] (далі Порядок) визначено: «Методичне за-
безпечення розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин встанов-
люється Мінприроди». Наразі таке методичне забезпечення (МЗ), яке би 
відповідало сучасним нормам водного законодавства, відсутнє і  підлягає 
розробленню. МЗ є складним наукомістким документальним, комп’ютерно 
програмним та інформаційним комплексом, який вимагає розроблення 
профільними науковими установами. Нижче коротко викладено головні 
елементи технічного завдання на розроблення зазначеного МЗ (за ста-
ном законодавства на І кв. 2018 р.), яке має надаватися Мінприроди органі-
зації–розробнику у складі державного замовлення. Повний обсяг вимог до 
МЗ та їх обґрунтування є предметом НДР, яка виконується УКРНДІЕП у 2018 
р. під науковим керівництвом автора.

2. Вимоги до МЗ складаються з  наступних розділів: 1. Загальні вимоги. 
2. Вимоги до Інструкції. 3. Вимоги до об’єктів нормування. 4. Вимоги до інших 
показників, що визначаються розробником нормативів ГДС забруднюючих 
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речовин. 5. Вимоги до короткого опису (або схеми) алгоритму розрахунків 
нормативів ГДС. 6. Склад додатків. 

У розділі 1 пропонується створювати МЗ, що містить дві складові: доку-
ментальну  — Інструкцію про порядок розроблення нормативів ГДС, та ін-
струментальну  — прикладний програмний розрахунково-інформаційний 
засіб ПЕОМ, який задовольняє вимогам до програмної продукції. Інструкція 
має розроблятися в рамках науково-прикладної роботи, а через неусталене 
законодавство цей документ слід визначити як тимчасовий.

У розділі 2 зазначено, що об’єктами Інструкції є  розробки нормативів 
ГДС речовин, зокрема, ЗР у  поверхневі та морські води. Інструкція має за-
безпечувати розроблення нормативів ГДС, що встановлюються відповідно 
до переліку ЗР, скидання яких у  водні об’єкти нормується в  усіх випадках 
скидання зворотних вод. Також має забезпечуватися розроблення нормати-
вів ГДС для додаткових ЗР (визначених державними санітарними нормами 
і  правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, норма-
тивами якості води водних об’єктів), скидання яких необхідно нормувати. На 
даний час відповідні державні санітарні норми і правила відсутні. Крім того, 
Інструкція має обов’язково встановлювати порядок визначення показни-
ків та характеристик зворотних вод з урахуванням результатів державного 
моніторингу вод, нормативних документів і  стандартів, які регламентують 
якість води водних об’єктів, а також особливостей технології виробництва 
водокористувача. Технології виробництва (як джерела ЗВ) мають кореспон-
дуватися з  номенклатурою та кількісними значеннями затверджених галу-
зевих технологічних нормативів утворення речовин, що скидаються у водні 
об’єкти та тих, що подаються на очисні споруди.

На розроблення Інструкції поширюються загальні вимоги до створення 
галузевих нормативних документів. Інструкція не поширюється на скидання 
промислових забруднених стічних, шахтних, кар’єрних, рудникових вод з на-
копичувачів. У частині щодо вимог, задоволення яких має забезпечуватися 
Інструкцією (далі Вимоги), передбачаються випадки як реального (фактично 
здійснюваного) існуючими водокористувачами, так і  планованого водо-
користування для скидання зворотних вод підприємств, установ та органі-
зацій, які проектуються (модернізуються, реконструюються тощо). Вимоги 
мають складатися з таких розділів:

— законодавчі та еколого-нормативні підстави для розроблення нор-
мативів ГДС;

— методична основа розроблення ГДС речовин;
— нормативна база для розроблення ГДС речовин;
— вихідні дані та їх підготовка;
— визначення моделі розрахунку та розрахункових умов;
— нормативні розрахунки ГДС речовин;
— документи, що входять до складу нормативів ГДС.
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3. У  розділі 3 як джерело об’єктів нормування визначено перелік ЗР, 
для яких розробляються нормативи ГДС зі зворотною водою. У випадках 
скидання стічних вод Інструкція має передбачати заходи, що забезпечу-
ють дотримання вимог ст. 70 ВКУ. Нормативи ГДС встановлюються для таких 
об’єктів нормування:

— в усіх випадках скидання зворотних вод — відповідно до переліку ЗР, 
скидання яких у водні об’єкти нормується;

— для додаткових ЗР (речовин, визначених державними санітарними 
нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокорис-
тування, нормативами якості води водних об’єктів), що обов’язково 
визначаються з  урахуванням: результатів державного моніторингу 
вод, нормативних документів і стандартів, які регламентують якість 
води водних об’єктів, а також особливостей технології виробництва 
водокористувача.

У документах, що входять до складу нормативів ГДС, мають зазначати-
ся показники складу та властивостей зворотної води, які обґрунтовуються: 
фактичними даними про наявність ЗР, що скидаються водокористувачем, 
або збільшенням їх концентрації у зворотних водах порівняно із забраною 
водою.

До ЗР, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких 
у водні об’єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод, нале-
жать ті, що наведені в основній частині Переліку в [1], хоча в її назві про це 
не зазначено. До додаткових ЗР, що обов’язково нормуються, належать ті, 
що визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами 
екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних 
об’єктів, та існує обґрунтування, що їх концентрація у зворотних водах 
даного водокористувача збільшується порівняно із забраною водою. 
При скиданні зворотних вод в масиви поверхневих вод та у штучні або істот-
но змінені масиви поверхневих вод до додаткових ЗР, що обов’язково визна-
чаються з урахуванням результатів державного моніторингу вод, належать 
речовини з відповідних розділів Переліку [2] (в частині поверхневих вод).

В Інструкції мають наводитися чинні нормативні джерела гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК) речовин у масивах вод, вода яких використо-
вується для потреб рибного господарства. До інших показників, що визна-
чаються розробником нормативів ГДС, належать такі: 

— скидання яких може призводити до підвищення температури води 
водного об’єкта більш ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з її при-
родною температурою в літній період;

— що свідчать про наявність збудників інфекційних захворювань.
За позитивними результатами визначення цієї категорії показників ма-

ють здійснюватися (а отже і  передбачатися) заходи щодо запобігання ски-
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данню стічних вод чи його припинення. Крім того визначаються показники 
та характеристики зворотних вод:

— які враховують (вид та спосіб урахування не обмежуються): розчине-
ний кисень; водневий показник (рН); температуру;

— які нормуються залежно від особливостей технології виробництва 
водокористувача і  до яких належать: бактеріологічне забруднення; 
рівень токсичності води (на основі біотестування); рівень радіоактив-
ності води (сумарна радіоактивність).

4. Розділ 5 має містити якісні та кількісні співвідношення, що реалізується 
прикладним програмним засобом ПЕОМ, та укрупнену логіко-розрахунко-
ву схему алгоритму розрахунку та відповідного засобу. Найбільш змістовно 
важливими слід вважати наступні зовнішні вимоги до розрахункової части-
ни Інструкції.

Норматив ГДС MU
*(S) забруднюючої речовини S у складі зворотної води 

одного випуску (скиду) даного водокористувача U має розмірність масо-
вої витрати dim MU

*(S) = MT-1, визначається і встановлюється для часових 
інтервалів година та рік у вигляді г/годину та т/рік відповідно. Інші показни-
ки не належать до категорії ГДС.

Режим скидання (випуску) даним водокористувачем зворотної води, яка 
містить MU(S), визначається за:

— об’ємною витратою зворотної води qU(S), яка має розмірність  
dim qU(S) = L3T-1 та встановлюється для секундних, часових та річних 
інтервалів часу у вигляді м3/с, м3/год та м3/рік відповідно;

— концентрацією СU(S) ЗР S, що має розмірність масової концентра-
ції dim  CU(S) = L-3M і, зазвичай, визначається у  вигляді г/дм3, мг/дм3, 
мкг/дм3, в залежності від технологічних особливостей водокористу-
вача U.

Отже, MU(S) відповідає парі режимних синхронних значень ‹qU(S), СU(S)› 
витрати та концентрації, а нормативу MU

*(S) відповідає пара ‹qU
*(S), СU

*(S)›.
Окремі складові вимог та обмежень з боку води водного об’єкта визна-

чаються концентрацією СWU(S) забруднюючої речовини S, у найближчому до 
даного випуску (скиду) водокористувача U за напрямком поширення впливу 
зворотної води масиві (ділянці) WU водного об’єкта, мають розмірність масо-
вої концентрації dim CWU(S) = L-3M і, зазвичай, визначаються у вигляді г/дм3, 
мг/дм3, мкг/дм3, в залежності від природного вмісту речовини S у воді.

Для водотоків найближчий у  протилежний бік від напрямку поширен-
ня впливу зворотної води з даного випуску (скиду) масив (ділянка) водного 
об’єкта позначаються w  і характеризується концентрацією СwU(S). Для во-
дойм СwU(S) характеризує масив (ділянку) поза впливом зворотної води з да-
ного випуску.
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Режим водотоку на масиві (ділянці) скидання характеризується об’ємною 
витратою поверхневої води QU(S), яка має розмірність dim QU(S) = L3T-1, і ви-
значається для секундних та річних інтервалів часу у вигляді м3/с та м3/рік 
відповідно. Отже, масив (ділянка) водного об’єкта у протилежний бік від на-
прямку поширення впливу зворотної води з даного випуску (скиду) харак-
теризуються двома показниками СwU(S) та QU(S) концентрації та витрати, які 
у загальному випадку не є синхронними.

Режим водойми відрізняється тим, що замість об’ємної витрати викорис-
товується характеристики швидкості течії та глибини водойми в районі ви-
пуску.

Вимоги та обмеження з  боку води водного об’єкта щодо скидання за-
бруднюючих речовин встановлюються на відстані LU від випуску (скиду) 
водокористувача U у напрямку поширення впливу зворотної води у масиві 
(ділянці) водного об’єкта. LU має розмірність dim LU = L, визначається і вста-
новлюється у м.

Для скидання ЗР на ділянках водних об’єктів, які використовуються для 
задоволення питних і  господарсько-побутових потреб, встановлено обме-
ження LU ≤ 500 м. Для внутрішніх морських вод і територіального моря Укра-
їни LU для кожного водокористувача U встановлюється проектом ГДС.

Вимоги та обмеження на скидання ЗР з  боку води водного об’єкта ви-
значаються хімічним та екологічним станом масиву поверхневих вод та еко-
логічним потенціалом штучного або істотно зміненого масиву поверхневих 
вод.

Клас якості масиву поверхневих вод за хімічним станом визначається за 
окремими групами ЗР, а клас якості масиву поверхневих вод за екологічним 
станом визначається за біологічними показниками з використанням гідро-
морфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників, на основі екологіч-
ного нормативу якості води. Віднесення масиву поверхневих вод до класів 
екологічного та хімічного станів, а  також штучного або істотно зміненого 
масиву поверхневих вод до класів екологічного потенціалу, здійснюється за 
спеціальною методикою, яка наразі відсутня.

Екологічний норматив якості води (ЕНЯВ) масивів поверхневих вод міс-
тить науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин 
та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні). 
На основі ЕНЯВ здійснюються класифікації: 1) екологічного стану масиву по-
верхневих вод; 2) хімічного стану масиву поверхневих вод; 3) екологічного 
потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод. Ці кла-
сифікації виконуються відповідно за такими градаціями стану; 1) «добрий», 
«задовільний», «поганий» або «дуже поганий»; 2) «добрий» або «недосяг-
нення доброго»; 3) «добрий», «задовільний», «поганий» або «дуже поганий». 
Отже, ЕНЯ слід розуміти як єдиний трьохцільовий фіксований спосіб пере-
творення концентрацій ЗР та показників якості поверхневої води у  граду-



330 XIV Міжнародна науково-практична конференція

альну (скалярну) характеристику якості. Вирішення головного питання щодо 
визначення та конкретизації цього способу покладено на Мінприроди і на-
разі не здійснено. Отже ЕНЯВ слід розглядати як алгоритмізоване логіко-ма-
тематичне однозначне перетворення множини ЗР та показників якості води 
на градуальне або категорійне значення якості. 

Для розрахунків нормативів ГДС викладене означає, що критеріальна 
база для розрахунків нормативів ГДС з метою задоволення вимого до еко-
логічного стану масиву поверхневих вод, хімічного стану масиву поверхне-
вих вод, екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву по-
верхневих вод наразі відсутня.

На даний час неможливо досягнути загальної мети встановлення (і роз-
рахунку) нормативів ГДС, визначеної у п. 3 Порядку. Виходячи з того, що всі 
водні об’єкти (їх частини) належать до рибогосподарських водних об’єктів 
(їх частин), паліативом для визначення нормативів ГДС значної кількості хі-
мічних ЗР можуть бути критеріальні вимоги нормативів екологічної безпеки 
водокористування щодо:

– ГДК речовин у водних об’єктах, вода яких використовується для по-
треб рибного господарства;

– допустимих концентрацій радіоактивних речовин у водних об’єктах, 
вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-
побутових та інших потреб населення.

Зазначені нормативи позначаються відповідно: Cр.г(S) та Cп(S).
Викладене не є алгоритмом розрахунків, а слугує лише формалізованої 

ілюстрацією цільової спрямованості розрахунків. У випадку одного ізольо-
ваного випуску (скиду) водокористувачем U забруднюючої речовини S роз-
рахунок базується на рівності

СWU(S) = F(СwU(S), QU(S); MU(S), qU(S); LU),
де F — функція, яка відображає (описує або моделює) умови скидання, змі-
шування, перенесення та перетворення речовини S на прилеглій до скиду 
(випуску) з U ділянці водного об’єкта, довжиною LU.

Розрахункова база визначення для водокористувача U  нормативу ГДС 
MU

*(S) ЗР речовини S має спрямовуватися на реалізацію принципу «емісія — 
іммісія», яка формально полягає у вирішенні рівняння

F(СwU(S), QU(S); MU
*(S), qU*(S); LU) = Cр.г(S)

стосовно MU
*(S).

Конкретний вид функції F та розрахункові умови не визначено у норма-
тивно-правових актах українського законодавства. Вони обираються (або 
визначаються) розробником Інструкції, який має керуватися загальновизна-
ними науковими підходами, принципами та технічними вимогами, викладе-
ними у профільних нормативно-технічних та нормативно-методичних доку-
ментах.
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У додатку А наводяться вимоги до обсягу та змісту обґрунтування, до-
кументальних матеріалів, що стосуються:

— додаткових забруднюючих речовин;
— особливостей технології виробництва водокористувача стосовно на-

явності бактеріологічного забруднення, рівня токсичності води (на 
основі біотестування), рівня радіоактивності води (сумарної радіоак-
тивності);

— при скиданні стічних вод визначення можливості:
— вмісту токсичних речовин;
— підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 граду-

си за  Цельсієм порівняно з її природною температурою в літній пе-
ріод;

— потрапляння збудників інфекційних захворювань;
Також міститься перелік заходів, які мають здійснюватися для запобіган-

ня скиданню стічних вод чи його припиненню у разі виявлення позитивних 
результатів хоча би одного з двох останніх показників, розроблений фахів-
цями з відповідного виду інжинірингу.

У додатку Б наводяться спеціальні вимоги до прикладного програмного 
засобу ПЕОМ для виконання розрахунків нормативів ГДС у різні види водних 
об’єктів: водотоків, водойм, прибережних зон морів, та вимоги до докумен-
тації прикладного програмного засобу для виконання розрахунків нормати-
вів ГДС.

Результати та висновки. Викладено зовнішні вимоги до МЗ розроблен-
ня нормативів ГДС ЗР, які ґрунтуються на еколого-правовому аналізі сучас-
ного водного законодавства. Сучасні точкові зміни в останньому, які не ство-
рюють цілісного ЕПІЯВР, та його перехідний характер на шляху апроксимації 
до законодавства ЄС залишають істотні прогалини, зокрема, наукові. Через 
це на розробників Інструкції та нормативів ГДС покладається багато нечітко 
визначених обов’язків, для здійснення яких відсутні належні повноваження 
та засоби. Розробникам надаються безпідставні можливості для прийняття 
надмірно варіативних і необ’єктивних рішень, які мають сумнівну законність.
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УДК 502;504;502.34;504.864.3;349.6

Уберман В. І., канд. техн. наук
Науково-дослідна установа «Український науково–дослідний інститут екологічних про-
блем» (УКРНДІЕП), м. Харків, Україна

ПРОБЛЕМИ АПРОКСИМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВОДНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЄС

1. Апроксимація водного законодавства України до екологічного права 
ЄС є складовою наближення законодавства України взагалі, і екологічного 
законодавства зокрема, до acquis communautaire. Апроксимація здійсню-
ється за спеціальними програмами, що реалізуються органами державного 
управління, асоційованими з ними тематичними групами під проводом єв-
ропейських консультантів та за проектами європейської (грантової) допо-
моги.

Досліджується один із центральних напрямків апроксимації, який стосу-
ється якості вод: складної та багатоаспектної проблеми наближення водного 
законодавства України до екологічного права ЄС. При практичній реаліза-
ції несистемних спроб точкової та фрагментарної апроксимації виникають 
конфлікти (іноді принципові) з усталеною системою суспільних відносин та 
норм національного законодавства, з вітчизняними науковими досягнення-
ми та технічними принципами, з практикою водоохоронної діяльності. Голо-
вними особливостями сучасної апроксимації є: неможливість одночасної 
разової зміни законодавчих вимог та великого й багатозв’язного комп-
лексу водних відносин, глибоко закорінених у  механізм господарювання; 
необхідність уникнення руйнівних дій та перепон поточній водогосподар-
ській діяльності в період економічної кризи та системної перебудови еконо-
міки України.

2. УКРНДІЕП ще у 2003 р. [1, 2] започаткував дослідження можливостей 
адекватного відображення у  Водному кодексі України (ВКУ) та у  низці під-
законних актів вимог європейського водного законодавства, що викладені, 
головним чином, у Водній рамковій директиві (ВРД). Тематика апроксима-
ції вимог ВКУ до ВРД у частині якості вод не набула належного значення 
у сучасних дослідженнях через наукову новизну, нечіткий поділ та недотри-
мання сфер водогосподарської й водоохоронної відповідальності централь-
ними органами державної влади. Дана робота ґрунтується на результатах 
НДР, виконаної під науковим керівництвом автора [3].

3. Навіть побіжне порівняння ВКУ з ВРД дозволяє побачити принци-
пові відмінності між цими актами. Складається враження, що вони стосу-
ються різних предметів. У ВКУ йдеться, головним чином, про водні об’єкти, 
систему водокористування, організацію та керівництво цією діяльністю, тоді 
як ВРД спрямована на забезпечення якості вод. Принципові відмінності ви-
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являються вже на рівні базових юридичних визначень. Така глибока розбіж-
ність ускладнює, а у деяких аспектах й унеможливлює апроксимацію. Най-
більш важливим і  доступним напрямком наближення є  «екологізація» 
ВКУ, про необхідність якої зазначалося ще у [1]. Шлях екологізації вимагає 
чіткого розмежування водогосподарського та водоохоронного правових ін-
ститутів. Тому важливою невирішеною частиною загальної проблеми є ство-
рення у водному законодавстві України еколого-правового інституту якості 
вод та її регулювання (ЕПІЯВР). Внаслідок перших спроб апроксимації у 2016-
2017 роках текст ВКУ зазнав змін, тому через ВКУ-15 позначається текст без 
таких змін, а через ВКУ-17 — змінений текст.

4. Наразі існують два українських переклади ВРД, жоден з яких не має 
належних ознак та вказівок щодо його офіційного статусу. Слід констатувати 
принципову різницю в  юридичних визначеннях гідрологічних термінів 
у ВРД та у ВКУ, яка спричиняє їх відмінність у правовому регулюванні. За ст. 
1 ВКУ базовим є термін «водний об’єкт». У ВРД для головного гідрологічного 
поняття використовується термін «body of surface water» або «surface water 
body», який зазвичай перекладається як «поверхневий водний об’єкт» або 
«водойма». У ВКУ-17 для нього використано некоректний переклад: «масив 
поверхневих вод — поверхневий водний об’єкт або його частина», у якому 
йдеться про будь-яку частину. З іншого боку, за визначеннями ст. 2(17,19) ВРД 
з точки зору стану води «масив води» є просторово найменшою неподіль-
ною частиною певного водного об’єкта. З цього випливає існування межі до-
вільного подрібнення просторового розміру масиву поверхневої води, тоді 
як у изначенні ВКУ-2017 така межа відсутня. Виявлену принципову помилку 
можна виправити внесенням наступної зміни: «масив поверхневої води — 
водний об’єкт або його частина, встановлена у відповідності до процедури 
ідентифікації». Така процедура (картування) передбачена у  п. А(1) Додатку 
VII ВРД.

Другою важливою еколого-правовою категорією у  ст. 1 ВКУ є  «якість 
води — характеристика складу і властивостей води, яка визначає її придат-
ність для конкретних цілей використання». Така вторинна характеристика 
визначає економічну цінність води. У ВРД юридичне поняття якості води від-
сутнє, а використовуються первинні характеристики: екологічний стан та хі-
мічний стан (застосовано термін «status»). Ще одне суперечливе визначення 
стосується «забруднення вод», яке за ст. 1 ВКУ формулюється як «надходжен-
ня до водних об’єктів забруднюючих речовин; забруднююча речовина — ре-
човина, яка привноситься у водний об’єкт в результаті господарської діяль-
ності людини». У ст. 2(33) ВРД використано інше визначення: ««Забруднення» 
означає пряме чи непряме введення, в результаті діяльності людини, речо-
вин чи тепла у повітря, воду чи землю, які можуть бути небезпечними для 
здоров’я людей або для якості водних екосистем, або наземних екосистем, 
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що безпосередньо залежать від водних екосистем, яке призводить до по-
шкодження матеріальної власності або до припинення чи погіршення функ-
ціонування комунальних служб або інших законних користувачів довкілля»; 
««Забруднювач» означає будь-яку речовину, яка може викликати забруднен-
ня, зокрема, речовини, перелічені у Додатку VIII». Принципова різниця по-
лягає у слові «привноситься» (у ВКУ) та у можливості небезпечності (у ВРД). 
Перше — за мовним тлумаченням означає «Вносити в що-небудь щось до-
даткове або стороннє». Тоді як виявлення можливої небезпечності вимагає 
конкретизації умов та обставин події, визначення відповідних критеріїв. 
Отже, за ВКУ забруднення вод з урахуванням якісних або кількісних ознак 
вмісту речовин характеризується появою у воді речовин, яких там не 
було до події забруднення, та/або збільшенням вмісту деяких речовин 
після такої події. Практика судових розглядів свідчить, що така ознака 
є цілком прийнятною та вирішальною для правозастосовної діяльності. Крім 
того, якість вод у ВРД визнається або самостійною ціллю, або головним 
інструментом досягнення екологічної якості, тоді як у ВКУ — лише об-
меженням для використання води.

Слід зазначити про відмінність ще одного базового визначення у  ст. 2 
ВРД: ««Екологічний стан» є виразом якості структури і функціонування вод-
них екосистем, пов’язаних з поверхневими водами, класифікованими згідно 
Додатку V», від визначення у ст. 1 ВКУ: «екологічний стан масиву поверхневих 
вод — інтегрований показник якості масиву поверхневих вод, що визнача-
ється за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними 
показниками». Розуміючи прикметник «інтегрований» у сенсі «комплексний» 
друге визначення, крім його об’єктної помилковості, є значно ширшим за об-
сягом врахованої інформації і більш жорстким за виразом якості.

Центральне ядро європейського ЕПІЯВР утворюється ВРД, яка належить 
до сектору водного законодавства ЄС. Аналітичний розгляд екологічного 
законодавства ЄС [2] свідчить про наявність комплексного зв’язку ВРД із 
іншими загальноекологічними, дочірніми, пов’язаними та суміжними 
законодавчими актами ЄС. Такий зв’язок широко охоплює складові приро-
доохоронного законодавства ЄС і створює багато проблем при спробах до-
тримання вимог ВРД. До головних (з позицій якості вод та її регулювання) на-
лежать 10 законодавчих джерел і довідкових матеріалів, структура зв’язків 
між якими наведена на рисунку. Зазначеними джерелами (регламентами, 
директивами та довідниками) створюється основа ЕПІЯВР ЄС. Найважливі-
шими слід вважати зв’язки ВРД з IPPCD, IED, EQS, DSD. Директива 2013/39/EC 
стосується пріоритетних забруднюючих речовин (ЗР) у галузі водної політи-
ки, а довідкові документи — найкращих доступних технологій (ВАТ). Англо-
мовні абревіатури регламентів і  директив є  загально використовуваними. 
Всередині секторального водного законодавства та у предметно пов’язаних 
з ним актах до зазначеного інституту належать, щонайменше, три сукупності 
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джерел права, якими регламентується: якість вод для різних видів її вико-
ристання, скиди (емісії) ЗР, методи вимірювання та відбирання проб води.

Рис. — Загальна структура джерел ЕПІЯВР ЄС (пояснення у тексті)

З точки зору апроксимації така складна структура європейської дже-
рельної бази, кожний акт якої містить значну кількість норм щодо 
якості води та її регулювання, вимагає адекватного відображення 
у  водному законодавстві України. Вочевидь, ані ВКУ-15, ані ВКУ-17 та 
пов’язані з ними підзаконні акти не відповідають таким вимогам. Здійснення 
наближення вимагатиме багато часу та зусиль у законо— та нормотворчій 
діяльності.

5. У ставленні до країн не членів ЄС зі Східної Європи, Кавказу та Цен-
тральної Азії (СЄКЦА) експертами ЄС пропонується значно «пом’якшене» ви-
значення якості поверхневих вод (у порівнянні з нормативами ГДК ЗР). Такий 
підхід ґрунтується на визнанні принципової відмінності між цілями якос-
ті води та стандартами, як регулюючими нормативами для оцінки та 
класифікації стану вод. Експерти вважають, що у СЄКЦА зазначені поняття 
змістовно ототожнюються, тоді як в ЄС вони мають істотно різне розуміння.

Головним напрямком діяльності щодо поліпшення якості поверхневих 
вод вважається регулювання скидання ЗР з точкових джерел. Найбільш роз-
виненою гілкою українського ЕПІЯВР у зазначеному напрямку є нормативне 
регулювання надходження ЗР у водні об’єкти внаслідок водокористування 



336 XIV Міжнародна науково-практична конференція

(зі зворотною водою). Саме на таке регулювання було спрямовано 5 голо-
вних підзаконних нормативно-правових актів у  галузі охорони вод, роз-
роблених у  1996  — 2002 рр. Деякі з  них мають сучасні версії, орієнтовані 
на ВКУ-17. При такому регулювання значний, а іноді й визначальний, неза-
конний і недопустимий вплив на засоби та інструменти регулювання 
якості вод чиниться з боку суто технічного та застарілого докумен-
та «Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допусти-
мих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами (затв. нака-
зом Мінприроди України від 15.12.1994 № 116, зареєстр. в Мінюсті України 22 
грудня 1994 р. за № 313/523)». 

6. В організації діяльності з охорони вод найважливіші завдання щодо 
якості поверхневих вод та впливу на неї, відповідальність за результати по-
кладено на Мінприроди України. У  сферу повноважень Держводагентства 
України як водогосподарського органу входить обмежений обсяг функцій 
щодо якості поверхневих вод. Насправді ж цей орган, впроваджуючи «інте-
гровані підходи в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» 
перебрав на себе завдання стосовно ЕПІЯВР. Більшість запропонованих ним 
змін стосувалася додавання нових та коригування існуючих юридичних ви-
значень у ст. 1 ВКУ, яка наразі містить 74 визначення (при загальному обсязі 
112 статей у ВКУ), що у порівнянні з 41 визначенням у ст. 2 ВРД виглядає над-
мірним. Зміни у ст. 211, 35–38 ВКУ безпосередньо торкнулися ЕПІЯВР. На шля-
ху адаптації ВКУ до ВРД звертає на себе увагу відсутність центральних 
визначень ВРД щодо якості вод та її регулювання: «небезпечні речови-
ни», «пріоритетні речовини», «екологічний стандарт якості» (далі ЕСЯ), «ком-
бінований підхід» та «водні послуги». З них ключовим для ЕПІЯВР є ЕСЯ. Для 
цього терміну у  ст. 37 ВКУ введено формальний відповідник «екологічний 
норматив якості води масивів поверхневих … вод» (далі ЕНЯ). Такий ЕНЯ слід 
розуміти як єдиний фіксований спосіб перетворення концентрацій ЗР та по-
казників якості води у характеристику якості. Вирішення головного питання 
щодо визначення та конкретизації цього способу покладено на Мінприроди 
України. Однією з головних відмінностей ВКУ від ВРД також є визначення 
цілей регулювання скидання ЗР: у ВРД йдеться про ЕСЯ, а у ВКУ — про ЕНЯ.

Принциповим недоліком новостворозробленого українського переліку 
ЗР для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод та екологічного 
потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод є повна 
відсутність категоризації ЗР за їх властивостями та небезпекою для 
довкілля. Зокрема, відсутня збиральна назва (або групова екологічна озна-
ка) для ЗР, тоді як у ВРД та в інших законодавчих джерелах ЄС використову-
ється назва «priority substances», тобто «пріоритетні речовини». Це саме ті 
речовини, на боротьбу із вмістом яких у воді спрямована ВРД. Відмова від 
зазначеної категоризації робить ЕПІЯВР безцільним. Крім того, у ВДР вико-
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ристовуються терміни «hazardous substances» (небезпечні речовини), «main 
pollutants» (головні забруднюючі речовини), «other substances» (інші речо-
вини) та «pollutant» (речовина забрудник). Така ієрархія ознак є екологічно 
та господарськи обумовленою. Відсутність категорійної ознаки ЗР викликає 
декілька важливих помилок, зокрема:

— викривлення характеру впливу речовин, які не пов’язуються з вказів-
ками на їх пріоритетний характер, що не відповідає вимогам ст. 16(2) 
ВРД;

— появи вичерпного переліку речовин для визначення хімічного стану 
масивів поверхневих вод та екологічного потенціалу штучного або іс-
тотно зміненого масиву поверхневих вод, що не відповідає визначен-
ню «specific pollutants («специфічних речовин-забрудників»), застосо-
ваного у Додатку V до ВДР, та призводить до ігнорування «indicative 
list of the main pollutants» («індикативного переліку основних речо-
вин-забрудників»), визначеного у Додатку VIII до ВРД.

Речовинний склад українського переліку повністю скопійовано з До-
датку X  ВРД (за його сучасним станом). Це формально відповідає вимогам 
до держав-членів ЄС, але не відповідає факту відсутності в України членства 
в ЄС, сучасним особливостям, перехідному характеру української економіки 
та охорони вод, її відмінності від європейської і не тотожності сучасного пе-
реліку європейських пріоритетних ЗР українському реаліям.

7. Найбільш важливим завданням щодо створення українського ЕПІ-
ЯВР є  еколого-правовове порівняння та визначення відповідності осно-
вних українських нормативно-правових інструментів регулювання якості 
поверхневих вод вимогам екологічного законодавства ЄС. Ядром ЕПІЯВР 
є ЕНЯВ, який вважається формальним відповідником ЕСЯВ. Незважаючи на 
юридичне існування ЕНЯВ з  часу прийняття ВКУ у  1995 р., цей норматив 
і дотепер не зазнав наукового обґрунтування, відповідної наукової роз-
робки та затвердження і фактично не існує. Через це у низці законодав-
чих та підзаконних актів, пов’язаних з регулюванням скидання ЗР, держав-
ним контролем водокористування та з екологічним оподаткуванням скидів 
ЗР у водні об’єкти, виникли «замінники» ЕНЯВ. Ними, незважаючи на змістов-
ну відмінність, стали нормативи екологічної безпеки водокористування (ГДК 
для різних видів водокористування). Використання ГДК замість ЕНЯВ не 
забезпечує вимоги всіх екологічних аспектів існування водних об’єктів, 
викривляє цільову спрямованість державного регулювання якості вод та 
ставить під сумнів законність дій з 1995 р. у цих галузях. Зазначена переорі-
єнтація суперечить вимогам водного законодавства ЄС.

За вимогами ВКУ ЕНЯВ має розумітися як єдиний фіксований спосіб пе-
ретворення концентрацій ЗР та показників якості води у  характеристику 
якості. Отже ЕНЯВ слід розглядати як алгоритмізоване логіко-математичне 
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однозначне відображення множини ЗР та показників якості води на множи-
ну градуальних або категорійних значень якості. Але порівняння з європей-
ським визначенням ЕСЯВ свідчить про суттєві відмінності цих понять: ЕСЯВ 
утворюють певну множину, яка відповідає ЗР або їх групам. ЕСЯВ визначаєть-
ся (як двохкомпонентний вектор середньоічної та максимальної концентра-
ції) для окремої ЗР або групи речовин у воді, осаді або біоті (для скалярного 
аргументу), у кожній точці масиву вод, тоді як ЕНЯВ визначається для масивів 
вод за множиною ЗР та показників якості лише води (тобто ЕНЯВ є комплек-
сним показником зі скалярними значеннями). ЕСЯВ використовуються для 
«регулювання забруднення у його джерелі», тоді як ЕНЯВ має трьохцільове 
призначення: для «оцінки екологічного та хімічного станів масиву поверхне-
вих вод … та визначення комплексу водоохоронних заходів». Отже ЕСЯВ та 
ЕНЯВ не збігаються ані за призначенням, ані за формою та способом виразу.

Результати та висновки. Як головний результат роботи визначено, що 
для застосування європейського підходу до якості вод сучасна парадигма 
української водоохоронної політики вимагає кардинальних змін, які мають 
концентруватися навкруги створення чітко акцентованого ЕПІЯВР, гармо-
нізації понять ЕНЯВ та ЕСЯВ тощо. Пропонується визнати, що перші кроки 
апроксимації, що здійснювалися в Україні у 2016-2017 роках шляхом внесен-
ня змін у ВКУ, у деякі підзаконні акти і розроблення нових, в частині якості 
вод не можуть вважатися вдалими.
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ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ І  РИЗИКІВ ЕКОЛОГІЧНІЙ 
БЕЗПЕЦІ УРБОЕКОСИСТЕМ НАВКОЛО ВУГЛЕВИДОБУВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ДОНБАСУ

Головною ознакою цивілізованої держави є  забезпечення екологічної 
безпеки на всій території країни. Вона є  однією із складових національної 
безпеки і  визначає ступінь захищеності людини, суспільства та держави. 
Показником ефективності екологічної політики держави є мінімізація скла-
дових індикаторів, що входять до інтегрального критерію оцінки впливу не-
гативних чинників на стан навколишнього природного середовища (НПС). 

Сьогодні екологічну безпеку урбоекосистем на cході України треба роз-
глядати в  тісному зв’язку з  еколого-техногенними загрозами, що пов’язані 
з бойовими діями на цих територіях. Сучасні екологічні загрози стосуються 
негативного впливу антропогенних та природних чинників на екосистеми, 
техногенні — негативного впливу промислових та потенційно небезпечних 
об’єктів, забруднення джерел питної води, сільськогосподарських земель, 
атмосферного повітря, порушення геологічного середовища та надр на без-
пеку життєдіяльності на визначених територіях [1]. 

Проблеми оцінювання екологічного стану навколишнього природного 
середовища навколо вугільних шахт України стосуються екоінформаційних 
підходів до визначення показників і критеріальних оцінок порушення еко-
систем та природних територій, впливу на них руйнування промислових 
та екологічно небезпечних об’єктів в умовах ведення бойових дій на сході 
України, забруднення джерел питної води, земельного фонду, атмосферного 
повітря, порушення геологічного середовища. 

Для визначення еколого-техногенних чинників закриття вугільних шахт 
[2, 3], що впливають на НПС, авторами було проведено їх детальний аналіз. 
За результатами виконання науково-дослідної роботи була оновлена база 
даних з  еколого-техногенних показників діяльності вугільних підприємств 
за 2017 рік [4].

Аналіз отриманих даних від вугільних підприємств показує:
— загальна площа земельного відведення під розробку вугілля стано-

вить — 12395,7 га, 
— загальна площа земельного відведення під породними відвалами — 

1610,2 га (рис. 1), ставками-відстійниками становить — 348,2 га. 
— загальні показники відкачаної шахтної води — 90647,7 тис. м3.
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— загальна кількість джерел викидів забруднюючих речовин складає 
1340 одиниць. З них організовані джерела викидів — 567 од., органі-
зовані — 796 од.

— викиди забруднюючих речовин в  атмосферне повітря вугільними 
підприємствами складають 240861,7 т/рік. (рис. 2).

Технологічні процеси видобутку, збагачення та використання, зокрема, 
спалювання вугілля, супроводжуються утворенням і  виділенням значної 
кількості пилу і шкідливих газів. Це призводить не тільки до локального за-
бруднення атмосфери, але і до таких глобальних негативних процесів таких, 
як парниковий ефект, порушення озонового шару, закислення атмосферних 
опадів тощо.

Закриття вугільних шахт в Україні супроводжується некерованим зато-
пленням гірничих виробок, просіданням земної поверхні в межах гірничих 
відводів, підтопленням територій в результаті виходу великої кількості шах-
тних вод на поверхню та скиданням у гідрографічну мережу високомінера-
лізованих шахтних вод, викидами в  атмосферу шахтних газів та продуктів 
горіння териконів, що призводить до погіршення екологічної та санітарно-
гігієнічної ситуації в вуглевидобувних регіонах.

Рис. 1 — Розподіл земельних відведень (га) під породними відвалами державними під-
приємствами Міненерговугілля у 2017 році

Також, екологічну небезпеку становлять розташовані на територіях під-
приємств хвостосховища, золо- та шламонакопичувачі, відстійники рідких 
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промислових відходів, місця зберігання промислових відходів таких, як шла-
кові відвали, терикони, склади готової сировини тощо.

Рис. 2 — Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (т/рік) державними 
підприємствами Міненерговугілля у 2017 році

Слід зазначити, що вугілля в  Україні видобувається у  Донецькому, Львів-
сько-Волинському кам’яновугільних та Дніпровському буро-вугільному басей-
нах. Кожна третя шахта експлуатується понад 50 років, а гірничі роботи ведуться 
на глибинах від сотень до 1400 метрів.

Загальна площа вугільних басейнів становить 18 тис. км2, в тому числі у Донба-
сі 15 тис. км2. Площа гірничих виробок досягає 13 тис. км2 , з них у Донбасі 11,5 тис. 
км2. Об’єм гірничих виробок становить 15,5 км3 .

Всі вугільні басейни знаходяться на тому етапі розвитку, коли обсяги видобут-
ку вугілля зменшуються, значна кількість шахт припиняє розробку запасів вугілля, 
а згодом ці шахти ліквідуються. Зазначені обставини призвели до суттєвої зміни 
в межах басейнів більш-менш усталених природно-техногенних умов, які сфор-
мувались в результаті впливу на природні компоненти розробки вугільних родо-
вищ.

Станом на 01.01.2017 року у сфері управління вугільної галузі нарахову-
ється 62 вугільних підприємства: 56 — шахт, в т. ч. 6 — в стані ліквідації; 4 — 
збагачувальні фабрики; 2  — водовідливних комплекси, що сконцентровані 
на порівняно невеликій території підконтрольні українській владі Донецької 
та Луганської області, Дніпропетровської, Львівської та Волинської областей.
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Причини забруднення приземного шару атмосфери:
•	 викиди отруйних речовин промисловими підприємствами (міста 

Маріуполь і Горлівка Донецької області — своєрідні «рекордсмени» 
України за вмістом забруднених речовин у повітрі: формальдегід, ді-
оксид азоту, фенол, бенз(а)пірен, фтороводень, оксид вуглецю, зави-
слі речовини);

•	 викиди парникових газів та викиди твердих часточок (сажа) із димарів;
•	 випаровування летких отруйних речовин із відстійників;
•	 пилове забруднення (здування отруйних речовин із золо-, шлако- 

і шламовідвалів, териконів);
•	 забруднення атмосферного повітря викидами від стаціонарних та пе-

ресувних джерел (золою від ТЕЦ, формальдегідами, діоксидом азоту 
та ін.) на тлі падіння обсягів промислового виробництва;

•	 катастрофічна ситуація із загазованістю міст, де технологічне облад-
нання не оновлювалося протягом тривалого періоду (кількість об-
ладнання з терміном експлуатації 40 років і більше перевищує 70 %);

•	 забруднення повітря внаслідок діяльності підприємств нафтогазово-
го комплексу та під час спалювання газу у факелах;

•	 транскордонне перенесення забруднювальних речовин повітрям 
у прикордонних областях (практично неконтрольований процес че-
рез відсутність достатньої кількості мобільних і стаціонарних пунктів 
спостереження).

Причини забруднення водних об’єктів:
•	 скидання вод шахтного водовідливу (до 3–5 мг/л);
•	 транскордонне забруднення водних артерій, порушення гідрологіч-

ного й  гідрохімічного режимів малих річок внаслідок надходження 
неочищених шахтних вод; 

•	 забруднення підземних водоносних горизонтів водами, що просо-
чуються з розміщених на території вугільного підприємства водних 
споруд; 

•	 забруднення водних об’єктів зворотними водами підприємств (про-
мислові підприємства, шахти, очисні споруди житлово-комунального 
комплексу);

•	 порушення гідрологічного й гідрохімічного режимів малих річок уна-
слідок зарегульованості ГЕС, надходження неочищених зливових 
(талих) вод, захаращення берегів і  водного дзеркала річок сміттям, 
господарсько-побутовими відходами, самовільного будівництва 
в межах прибережних захисних смуг, розорювання земельних діля-
нок у межах водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;

•	 підтоплення споруд ПНО ґрунтовими водами;
•	 катастрофічні втрати води з мереж централізованого водопостачан-

ня, що сягають 60–70 % (використання очищених зворотних вод ста-
новить лише 10–20 %).
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Причини забруднення ґрунтів:
•	 екологічне забруднення ґрунтів відходами І–ІІІ класів небезпеки 

й токсичними промисловими відходами;
•	 поширення екзогенних геологічних процесів унаслідок незбалан-

сованості шахтної діяльності, ураженість великих площ підземними 
виробками, активізація процесу карстоутворення над шахтними по-
лями відпрацьованих рудників і дамб хвостосховищ;

•	 виділення значних земельних площ під мулові поля, відстійники про-
мислових відходів, шламонакопичувачі (для відходів вуглеперероб-
ної промисловості);

•	 відсутність заходів із рекультивації земель у вуглевидобувних регіонах;
•	 накопичення породних відвалів вугільних шахт і збагачувальних фа-

брик, що призводить до самозаймання.
Основна частина виробництва на сході України припадає на вуглевидо-

бувну, коксохімічну та хімічну промисловість, металургію та інші екологічно 
небезпечні галузі промисловості. 

До найбільш екологічно небезпечних виробництв відносяться коксохі-
мічні та металургійні заводи, електростанції і підприємства хімічної галузі. 

У порівнянні з  іншими регіонами України Донецька та Луганська об-
ласті характеризується високими значеннями як питомих так і абсолютних 
показників утворення й  нагромадження відходів. Енергетично-сировинна 
спеціалізація економіки регіону, висока питома вага ресурсо- і енергоємних 
технологій разом із застарілою технологічною базою визначали й  продо-
вжують визначати високі показники щорічного утворення й нагромадження 
відходів. Динаміка утворення відходів в Україні та в Донецькій та Луганській 
областях наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 — Динаміка утворення відходів в Україні  
та в Донецькій та Луганській областях, тис. т

  2010 2012 2013 2014* 2015*
Україна 425914,2 450726,8 448117,6 355000,4 312267,6
Донецька область  56544,4 56650,7 53295,2 17982,4 16877,5
У відсотках 13,27 12,57 11,9 5,1 5,4
Луганська область 16107,5 16706,2 17838,6 3536,9 2548,4
У відсотках 3,4 3,7 3,98 1,0 0,8

Складено за даними Державної служби статистики України
* без урахування відходів, що утворюються на тимчасово окупованій території окре-
мих районів у Донецької та Луганської областей

Як видно з показників, наведених в таблиці 1, Донецька область посідає 
чільне місце в структурі утворення відходів в Україні. У порівнянні з іншими 
регіонами України Донецька область є одним із лідерів за обсягами утворен-
ня відходів.
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Відходи І-ІІІ класів небезпеки у  структурі загальних обсягів утворен-
ня відходів, становлять близько 2% від загальної кількості, проте саме вони 
створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього середовища. Серед 
них переважають такі категорії відходів як використані розчинники, відходи 
кислот, лугів чи солей, хімічних препаратів, відпрацьовані хімічні каталіза-
тори та відпрацьовані оливи, відходи, що містять поліхлорбифеніли, хімічні 
осади та залишки, затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи тощо.

Порівняльну динаміку утворення відходів І—ІII класів небезпеки в Украї-
ні та в Донецькій і Луганській областях наведено в таблиці 2. 

Загальне зменшення обсягу утворення відходів навряд чи можна вва-
жати започаткуванням тенденції до вирішення проблеми відходів, оскільки 
таке зменшення не кореспондується з якими не будь технологічними захо-
дами. 

Таблиця 2 — Динаміка утворення відходів I-III класів небезпеки, тис. т

  2010 2012 2013 2014* 2015*
Україна 1659,9 1368,1 923,8 739,7 587,3
Донецька 221,8 140,2 113,6 121,9 119,3
У відсотках 13,4 10,2 12,3 16,5 20,3
Луганська 23,6 23,1 27,9 10,0 2,5
У відсотках 1,42 1,69 3,0 1,35 0,42

Складено за даними Державної служби статистики України
* без урахування відходів, що утворюються на тимчасово окупованій території окре-
мих районів у Донецької та Луганської областей

Аналізуючи показники накопичення відходів слід мати на увазі, що май-
же 85% загальних обсягів накопичення складають відходи первинного гір-
ничого і збагачувального циклу — розкривні і шахтні породи, шлами і інші 
продукти збагачення корисних копалин, які у  вигляді териконів, відвалів, 
шламосховищ були накопичені в попередні роки. Для них характерна висо-
ка територіальна концентрація в гірничовидобувних регіонах.

Загальні обсяги накопичення відходів в цілому по Україні та в Донецькій 
та Луганській областях наведено в таблиці 3.

Як видно з показників, наведених в таблицях 2 й 3, обсяги накопичен-
ня відходів в Донецькій та Луганській областях збільшуються за питомими 
показниками. Така ситуація характеризується подальшим розвитком еко-
логічних загроз, пов’язаних з відходами — їх утворенням, зберіганням, ви-
даленням та захороненням. Збільшуються обсяги накопичення відходів, ви-
никають несанкціоновані звалища, не вирішуються проблеми поводження 
з небезпечними відходами. Гострота цих питань стосується як в цілому Укра-
їни, так і Донецької та Луганської областей — через великі обсяги утворення 
та накопичення відходів та недосконалу систему управління у цій сфері. 
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Таблиця 3 — Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуа-
тації, у місцях видалення відходів, тис. т

  2010 2012 2013 2014* 2015*

Україна 13267455,0 14910104,7 15167368,9 12205388,8 12505915,8

Донецька 2537181,7 2887872,5 2819404,7 985152,5 1065302,7

У відсотках 19,1 19,3 18,6 8,1 8,5

Луганська 656910,6 1470871,1 1539532,1 173501,2 172097,4

У відсотках 4,95 9,86 10,2 14,2 13,7

Складено за даними Державної служби статистики України
* без урахування відходів, що утворюються на тимчасово окупованій території окре-
мих районів у Донецької та Луганської областей

Таким чином, проблема відходів в Донецькій та Луганській областях, як 
і в цілому по Україні, набула особливої гостроти внаслідок як великих обсягів 
їх утворення так і відсутності протягом тривалого часу адекватної реакції на 
створювану ними небезпеку. 

Формування ефективної регіональної політики поводження з  відхода-
ми, створення та забезпечення належного функціонування системи збиран-
ня, знешкодження і екологічно безпечного видалення відходів та істотне об-
меження на цій основі шкідливого їх впливу має бути віднесено до найбільш 
невідкладних завдань. Тому одним з основних природоохоронних завдань 
є пошук оптимальних напрямків мінімізації відходів та максимального залу-
чення їх як вторинних ресурсів у господарський обіг.

На даний час на підприємствах Донецької та Луганської областей, як і на 
всій території України, практично відсутні єдині підходи до збору екологіч-
ної інформації, відсутні також повні та достовірні дані про номенклатуру від-
ходів, їх генезис, склад, властивості. Така ситуація не дозволяє одержувати 
об’єктивні показники екологічного стану в  регіоні, проводити кількісну та 
якісну оцінку рівня екологічної безпеки. З іншого боку існує значний об’єм 
несистематизованої інформації про відходи, способи їх утилізації та ін., що 
ускладнює процес прийняття управлінських рішень щодо оптимальних шля-
хів поводження з відходами. 

Не вирішення проблеми поводження з відходами супроводжується пев-
ними ризиками, зокрема:

•	 збільшенням негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я лю-
дей;

•	 загальне погіршення екологічної ситуації внаслідок негативного 
впливу відходів, збільшення площі земель під розміщення відходів;

•	 подальше зростання обсягів утворення і накопичення відходів через 
застарілі технології та високу матеріаломісткість продукції;
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•	 збільшення техногенно-екологічних загроз, пов’язаних з  об’єктами 
накопиченням відходів;

•	 підвищення витрат, пов’язаних з розміщенням відходів, що зумовлю-
ватиме гальмування темпів економічного зростання регіону.

Рис. 3 — Принципова схема чинників негативного впливу вугільних шахт на стан 
НПС

Результати досліджень показують, що через бойові дії в НПС потрапляє 
значна кількість залишків і  продуктів впливу боєприпасів, руйнування ци-
вільної та військової техніки та інфраструктури та інших видів продуктів 
впливу збройних сил (наприклад, пересування важкої техніки). Багато за-
бруднюючих речовин, що потрапляють в  довкілля можуть залишатися 
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в  ньому протягом тривалого часу, мобільні, переміщаються по ланцюгах 
харчування біологічних організмів і становлять безпосередню загрозу для 
населення через токсичність, канцерогенність і мутагенність.

Узагальнена принципова схема чинників негативного впливу на стан 
НПС представлена на рис. 3.

Висновки:
На основі проведеного вище аналізу головними чинниками антропоген-

ного впливу є:
•	 екологічне забруднення ґрунтів відходами І–ІІІ класів небезпеки 

й токсичними промисловими відходами; 
•	 поширення екзогенних геологічних процесів внаслідок незбалан-

сованості шахтної діяльності, ураженість великих площ підземними 
виробками, активізація процесу карстоутворення над шахтними по-
лями і дамб ставків-накопичувачів; 

•	 накопичення породних відвалів вугільних шахт і збагачувальних фа-
брик, що призводить до самозаймання; 

•	 забруднення ґрунтів радіоактивними відходами при ліквідації нако-
пичувачів (хвостосховищ) відходів виробництв із підвищеними рів-
нями радіоактивності, відсутність рекультивації радіаційно забруд-
нених земель; 

•	 виділення значних земельних площ під відстійники промислових від-
ходів, шламонакопичувачі (вуглевидобувної та переробної промис-
ловості); 

•	 відсутність заходів із рекультивації земель; 
•	 виявлення понаднормативного забруднення ( > (10 ÷100) ГДК) соля-

ми важких металів та стійкими органічними забруднювачами. 
Під час виїмки запасів вугілля під міською забудівлею будівлі та споруди 

отримують пошкодження, що призводить до зміни стану не тільки окремих 
будівель та споруд, а також для всього міського господарського комплексу. 
що є екологічно небезпечним для середовища проживання населення на-
вколо вугільних шахт України.
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ТОВ НВО «ІНКОР І  КО»

На сьогоднішній день, екологічна ситуація на Донбасі в зоні проведення 
Операції об’єднаних сил залишається вкрай небезпечною та потребує не-
гайного реагування як з боку місцевих, так і центральних органів виконавчої 
влади України. Останній приклад — виникнення надзвичайної ситуації вна-
слідок початку затоплення гірничих виробок горизонту 725 м шахти Золоте 
Державного підприємства «Первомайськвугілля».

Внаслідок частих обстрілів небезпеку для довкілля становлять можливі 
влучення снарядів в місця складування небезпечних речовин та ПНО (шла-
монакопичувачі, хвостосховища, золо- та хвостовідвали), а також такі об’єкти 
транспортної інфраструктури, як газо-, нафто-, аміакопроводи та інші. 

Так, на фенольному заводі в населеному пункті Новгородське Донецької 
області, на території, підконтрольній уряду України, вже давно необхідно 
провести роботи з посилення захисту дамби шламонакопичувача ІІІ-ї черги. 
У разі її руйнування внаслідок частих обстрілів рідкі відходи в кількості 2706 
м3, в тому числі: фенол — 31,5 т., піридин — 37,8 т., сірчана кислота — 1071 т, 
можуть потрапити в річку Кривий Торець, а далі в Сіверський Донець, який 
в свою чергу, забезпечує питною водою практично весь Донбас, катастрофа 
буде мати регіональний масштаб, в епіцентр якого потраплять мільйони лю-
дей.

Крім цього будуть забруднені прилеглі ґрунти, що гарантовано призведе 
до забруднення населених пунктів Залізного, Торецька, Новгородського, Не-
ліпівки і багатьох інших (більше 100 тис. людей включаючи окремі райони 
н.п. Горлівка).

Цей фенольний завод є одним з небагатьох підприємств з централізова-
ною переробкою фенольної, нафталінової, піридинової сировини, як побіч-
них продуктів високотемпературного коксування кам’яного вугілля.
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В результаті артилерійських обстрілів з непідконтрольної території була 
пошкоджена дамба шламонакопичувача промислових відходів хімічного 
виробництва фенольного заводу. Крім того, розриви артилерійських бо-
єприпасів вивели зі строю трубопровід, через який здійснюється відкачка 
води. Переповнення водою цього об’єкта може призвести до прориву дамби 
і сходу отруйного селевого потоку, формування токсичної хмари, зараження 
місцевої річки і загибелі людей.

Для проведення експресс-оцінки екологічних загроз від надзвичайної 
ситуації на шламонакопичувачі ІІІ-ї черги фенольного заводу запропонова-
но застосувати індексно-індикаторний підхід, принципова схема якого на-
ведена на рис. 1.

Рис. 1 — Принципова схема оцінювання екологічних загроз впливу шламонакопичува-
ча на довкілля із застосуванням індексно-індикаторного підходу [5]

03.07.2017 комісією, у складі співробітників ТОВ “НВО “ІНКОР і КО”, пред-
ставника адміністрації військово-цивільного співробітництва м. Торецьк та 
представника спостережної групи СЦКК, було проведено огляд дамби та ді-
лянки дороги на дамбу шламонакопичувача ІІІ черги і встановлено наступне.

Ділянка дороги на дамбу шламонакопичувача, від розвилки на міське 
звалище в задовільному стані. Рівень рідини в шламонакопичувачі 222 см. Зі 
східного боку наявні зсуви дамби (глибиною близько 80 см, шириною 300 см, 
довжиною 500  см). Загальна довжина зсуву близько 200  м.п .З північного 
боку наявні зсуви дамби (глибиною близько 80 см, шириною 500 см, довжи-
ною 500 см). Загальна довжина зсуву близько 100 м.п. Зі східного та північно-
го боку в тілі дамби наявні воронки від снарядів, що вибухнули. З південно-
го та південно-східного боку дамби наявні зсуви та усадка глини, завезеної 
у 2016 році. 
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Багатокритеріальність для екологічних чинників полягає в тому, що під 
час оцінки їхнього впливу на навколишнє природне середовище (НПС), не 
вдається обійтися одним критерієм, і доводиться використовувати декілька 
(а іноді до десятка і більше) критеріїв [1]. 

Як правило, критерії впливу воєнно-техногенного навантаження (ВТН) 
на конкретні складові НПС суперечливі в  тому сенсі, що не існує жодного 
рішення щодо ступеня загрози від чинників впливу, найнебезпечнішого од-
ночасно для кожного елемента довкілля. 

У загальному випадку можна вказати наступні основні етапи процесу 
ухвалення рішення:

1) визначення (постановка, з’ясування) мети (завдань) комплексного оці-
нювання впливу промислових хвостосховищ на стан НПС;

2) вибір найбільш переважного варіанту дій, що ведуть до досягнення 
(повного або тільки часткового) цієї мети;

3) реалізація рішення (вибраного варіанту дій). 
У основу класифікації завдань ухвалення рішень можуть бути покладені 

різні ознаки.
Залежно від того, хто буде в ролі ОПР, розрізняють завдання:
•	 індивідуального рішення (ОПР — окрема людина, індивідуум);
•	 групового рішення (ОПР — колектив, група людей). 
Залежно від характеру обстановки виділимо наступні умови прийняття 

рішень для виконання екологічних завдання:
•	 прийняття рішень в умовах визначеності (невизначені фактори (чин-

ники) впливу хвостосховищ відсутні);
•	 прийняття рішень в умовах ризику виникнення надзвичайних ситуа-

цій (є тільки випадкові фактори (чинники) з відомими законами роз-
поділу вірогідності);

•	 прийняття рішень в умовах невизначеності, або незнання (є випадко-
ві фактори (чинники) з невідомими законами розподілу або природні 
невизначені фактори (чинники));

•	 прийняття рішень в умовах протидії, або стратегічної невизначеності 
(необхідно враховувати наявність активної протидії).

Зустрічаються і  завдання змішаного типу. Наприклад, за наявності ви-
падкових факторів із неповністю відомими законами розподілу виникає за-
вдання прийняття рішення в умовах ризику і невизначеності. 

У цій роботі згідно до поставленої мети, підвищення достовірності оцін-
ки техногенного впливу хвостосховищ, під стратегією будемо розуміти вибір 
того чи іншого плану проведення природоохоронних заходів для забезпе-
чення необхідного рівня екологічної безпеки (кількість заходів та місце їх 
проведення). Вибір стратегій здійснюється за рахунок раціонального розпо-
ділу ресурсів в умовах обмежень шляхом експертно-аналітичного урахуван-
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ня властивостей факторів та територій впливу ВТН на хвостосховища та їх 
вплив на стан НПС. 

Вибір (побудова) єдиного критерію повинна здійснюватися з урахуван-
ням низки спеціальних вимог:

а) відповідність (критерій повинен відповідати сенсу поставленого за-
вдання);

б) повнота (критерій повинен володіти функціональною повнотою (тоб-
то враховувати всі істотні для розв’язання поставленого завдання 
технічні, економічні та інші чинники));

в) критичність (критерій повинен бути достатньо чутливим до змінних 
параметрів завдання);

г) змістовність (критерій повинен мати «фізичний сенс» (це спрощує 
аналіз і інтерпретацію отриманих результатів та формулювання реко-
мендацій));

д) обчислюваність (значення критерію має достатньо просто обчислю-
ватися).

Реальні завдання знаходження оптимальної стратегії в однокритеріаль-
них завданнях ухвалення рішень в умовах визначеності в обчислювально-
му відношенні потребують використовувати персональні електронно-об-
числювальні машини (ПЕОМ) і спеціальні методи оптимізації [1], вибір яких 
визначається конкретними особливостями завдання, вимогами до точності 
рішення, наявністю часу тощо.

Під важливістю (вагою) критерію будемо розуміти ступінь впливу зміни 
його значень на ефективність стратегій, тобто результативність екологічних 
досліджень. Оскільки вказаний вплив можна оцінити, лише порівнюючи 
його з  впливом інших критеріїв, то будемо говорити про відносну важли-
вість критеріїв.

Відома ціла низка визначень понять впорядкованості критеріїв за важ-
ливістю і показниками (коефіцієнтами) важливості. Всі вони є частковими — 
формуються стосовно методів конкретних типів, і поза межами відповідних 
методів використовувати їх не можна. 

Зважаючи на те, що завдання комплексного оцінювання впливу хвос-
тосховищ на НПС вимагають комплексного підходу, як до чинників впливу 
хвостосховищ, так і до територій, на які цей вплив відбувається, необхідно 
розглядати ці задачі як багатокритеріальні.

В цьому випадку вибір критеріїв обумовлюється наступним: 
	•	 багатокритеріальні задачі прийняття рішень в  умовах визначеності 

й невизначеності;
	•	 багатокритеріальні задачі прийняття рішень за умови ієрархічної 

структури загальної мети, яка має вигляд «дерева цілей»: K ij  — сту-
пінь досягнень i -тої підмети j-го рівня;

	•	 багатокритеріальні задачі прийняття рішень під час оцінки ефектив-
ності для різних популяцій живих організмів. 
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Під час побудови багатокритеріальної моделі проблемної ситуації оці-
нювання впливу промислових хвостосховищ на стан НПС множини критері-
їв формується в результаті аналізу завдання екологічного аудиту і виявлення 
всіх тих властивостей результатів, які характеризують ступінь досягнення 
поставленої мети. Побудова переліку критеріїв здійснюється дослідником 
на основі інформації, яку одержують від імені того, хто ухвалює рішення 
і експертів. Незалежно від конкретного способу формування набір критеріїв 
K1, ..., K m  повинний задовольняти наступним вимогам:

а) Відповідність. Набір критеріїв повинен відповідати сенсу (змісту) по-
ставленого завдання.

б) Повнота. Набір з m критеріїв вважається повним, якщо кожен резуль-
тат (стратегія) ясно і чітко характеризується сукупністю відповідних 
значень критеріїв. Введення додаткових критеріїв в повний набір не 
повинно приводити до зміни рішення задачі.

в) Мінімальність. Набір повинен містити якомога менше число критері-
їв. Отже, різні критерії не повинні характеризувати одну і ту ж власти-
вість результатів.

г) Операційніcть. Кожен критерій повинен мати зрозуміле формулюван-
ня для того, щоб рішення, яке ухвалюється, мало однозначний і ясний 
сенс, та характеризувати цілком певну властивість результатів.

д) Вимірність. Кожен критерій повинен допускати отримання оцінки 
(кількісної або хоча б якісної), що характеризується їм.

е) Декомпозуємість. Набір критеріїв повинен забезпечувати можли-
вість спрощення завдання виявлення і  опису переваг на множині 
m-мірних векторів, складених з оцінок за всіма критеріями, шляхом 
його розчленовування на окремі простіші підзавдання.

За єдиним критерієм оцінки ефективності в мінімальному наборі не по-
винно бути «некритичних» критеріїв, на відміну від однокритеріальних за-
вдань, а  вимога операційності природним чином замінює вимогу змістов-
ності.

Надалі під екологічним індикатором розуміємо ознаку, властиву системі 
чи процесу, на підставі якої проводиться якісна чи кількісна оцінка тенден-
цій змін в гідро-технічній споруді (ГТС) чи оціночна класифікація стану НПС, 
екологічних процесів і явищ. 

Введемо поняття індексу потенційної небезпеки хвостосховища (ІПНХ), 
який призначений для комплексного оцінювання хвостосховищ як еколо-
гічно небезпечних об’єктів шляхом аналізу декількох критичних індикаторів 
[7]. Оцінка ІПНХ може бути оперативно виконана на основі наявної докумен-
тації або актуальної бази даних хвостосховищ. Результати оцінки можуть 
бути також використані для підтримки прийняття рішень в галузі екологічної 
безпеки. 

Таким чином, ІПНХ може використовується для:
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•	 створення та оновлення каталогу хвостосховищ країни/регіону;
•	 ранжування всіх хвостосховищ країни/регіону за ступенем їх еколо-

гічної небезпеки або ризику;
•	 ідентифікація найбільш небезпечних хвостосховищ, які можуть при-

звести до катастрофічних наслідків для НПС;
•	 оптимізація використання обмежених фінансово-економічних та ор-

ганізаційно-управлінських ресурсів для підвищення рівня екологіч-
ної безпеки хвостосховищ.

Індекс потенційної небезпеки хвостосховищ — це інтегральний показ-
ник, який характеризує рівень екологічних загроз та ризиків, що створює 
промислове хвостосховище для навколишнього середовища, інфраструкту-
ри та населення, що проживає на прилеглій території. Як показник інтеграль-
ного критерію оцінки рівня екологічних загроз він розраховується шляхом 
формування адитивної згортки в результаті підсумовування зважених харак-
теристик і параметрів хвостосховища, що впливають на рівень їх екологічної 
безпеки. До них відносяться:

•	 об’єм хвостосховища,
•	 токсичність хвостових матеріалів,
•	 статус управління хвостосховищем,
•	 природні умови (геологічні, сейсмологічні та гідрологічні умови), ха-

рактерні для ділянки розташування хвостосховища та безпека дамби.

ВИСНОВКИ
В результаті оцінювання за запропонованою методикою уточнено обсяг 

відновлювальних робіт, а саме:
•	 провести інженерні роботи по обстеженню території шламонакопи-

чувача ІІІ черги на наявність нерозірваних боєприпасів та інших ви-
бухових пристроїв, перед початком відновлювальних робіт;

•	 продовжити виконання відновлювальних робіт по відсипці дамби 
глиною з  наступним плануванням, загальна протяжність близько 
600 м.п.;

•	 виконати роботи з переносу (подовження) трубопроводу Д=150 мм. 
випуску шламу довжиною 100 м.п.;

•	 виконати нівелювання верху дамби та рівня рідини в шламонакопи-
чувачі ІІІ черги.

На сьогоднішній день, основною проблемою цього ПНО є необхідність 
продовження робіт щодо посилення протиаварійного захисту шламонако-
пичувача ІІІ-ї черги і прилеглих до нього територій. 
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ПРОБЛЕМИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 
У  ПОВОЄННИЙ ЧАС

Окрім невиправданих людських жертв після воєн і воєнних конфліктів 
на довгі роки залишаються зруйнованими підприємства, забрудненими во-
дойми і землі, підтопленими та замінованими території, вибухівки і бомби, 
що не розірвалися, а також безліч інших негативних наслідків. 

Все це породжує екологічні проблеми, які можуть зачепити біосферні 
складові територій, суміжних з тими, де відбувалися воєнні дії. 

Спираючись на закони і принципи екології [1, 2, 6-8] та виходячи з огля-
ду наукових джерел [7, 8, 10-12], даних вітчизняних спеціалістів і доповідей 
Мінекології України [13-19], результатів власних досліджень [3-5] та досвіду 
викладання дисциплін екологічного спрямування [1, 6-9, 11, 12], були визна-
чені загальні повоєнні екологічні проблеми, характерні для будь-якого регі-
ону світу, а також екологічні проблеми ревіталізації (повернення до життя) 
ландшафтів Донецького регіону у повоєнний час.

До загальних екологічних проблем даного напрямку відносяться: 
— зміна якості природного середовища як наслідок його первинного, 

вторинного та комбінованого фізико-хімічного забруднення;
— трансграничний перенос небезпечних складових вибухів;
— зміна і скорочення біорізноманіття природних екосистем;
— вплив на складові кліматичної системи;
— скорочення природних ресурсів і генофонду людства;
— поширення інфекційних захворювань, пов’язане із переселенням лю-

дей із зони військових дій;
— біозабруднення аборигенних біоценозів (зокрема, внаслідок міграції 

тварин із зони бойових дій);
— порушення структури грунтів та руйнування рослинного покриву під 

час риття окопів, будування укріплень, просування значної маси лю-
дей, зброї і військової техніки, приводить, з одного боку, до знищення 
місць проживання та розмноження диких тварин і птахів, а, з іншого 
боку — до посилення вітрової і водної ерозії земель;

— використання вибухової і вогнеметно-запалюючої зброї, приводить 
до пожеж, які знищують у  наземних екосистемах біоценози рослин 
і тварин та випалюють землю до глибини понад 20 см;

— виникає необхідність ліквідації зброї, військової техніки та матеріа-
лів, непридатних до подальшого використання та ін.
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Вказані екологічні проблеми характерні і для регіону Центрального Дон-
басу, але найбільшу екологічну загрозу становить затоплення вугільних шахт 
(близько 30-ти вже затоплені, інші — в процесі затоплення), що пояснюється 
наступним.

Затоплення шахти «Юний комунар», яке, як вважається, відбулося напри-
кінці квітня 2018 р., загрожує трансграничним радіаційним забрудненням 
грунтів, підземних та поверхневих вод на території сусідніх областей і кра-
їн. Це забруднення може зачепити, зокрема, екосистеми річок Сіверський 
Донець (до нього отруйна вода потрапить вже за півроку) і Дон та, навіть, 
Азовського моря. 

Внаслідок зупинки водовідливу вже за місяць пересох шахтний ставок, 
забруднений пил з якого буде поширюватися через повітря. 

Крім того, шахтні води у виробках продовжують розмивати радіоактивну 
породу, заражену в ході вказаного ядерного вибуху. Враховуючи все це, за-
топлення шахти «Юний комунар» на Донбасі може стати новим Чорнобилем.

Нагадаємо, що свого часу на шахті «Юний комунар» постійно фіксува-
лося велике скупчення метану, яке у 1959–1979 роки спровокувало 235 ви-
кидів. Тому, щоб позбавитися викидів метану, у 1979 р. на глибині 902 м на 
східному крилі шахти був проведений штучний ядерний вибух, який не дав 
бажаного результату, бо у  місці вибуху виникла скляна капсула діаметром 
30 м, заповнена радіоактивною рідиною. Для запобігання потраплянню цієї 
рідини через грунтові води до місцевих водних джерел, яке могло привести 
до екологічної катастрофи, дана «капсула» повинна зберігатися у відносно 
сухих умовах, а тому шахта у 2002 році була закрита і поставлена на довічну 
суху консервацію.

Оскільки шахтні води мають ознаки лужного розчину, то при затопленні 
виробок вони призведуть до стійкої корозії шахтного обладнання і залізної 
арматури підземних галерей, наслідком чого стане ланцюг взаємопов’язаних 
негативних явищ: затоплення і обрушення шахтних виробок → просідання 
ґрунту → руйнація фундаментів і споруд, як самих шахт, так і прилеглих до 
них підприємств, приватних садиб і житлових будинків. При цьому, підйом 
шахтних вод до рівня менше 3 м від денної поверхні прискорить просадку та 
горизонтальний зсув почво-грунтів, що, у свою чергу, викличе небезпечну 
деформацію і руйнування не лише житлових і промислових комплексів, але 
й нафто— і газопроводів, залізничних доріг, автошляхів, підземних комуніка-
цій, кладовищ, скотомогильників і інших об’єктів інфраструктури.

Підйом шахтних вод руйнує кореневу систему і веде до загибелі дубових 
і соснових лісових насаджень, які свого часу були створені для формування 
сприятливого (більш прохолодного і вологого) мікроклімату в умовах степо-
вої зони. А тому втрата цих насаджень неминуче погіршить кліматичні умови 
життя. 
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Крім того, підйом рівня високо мінералізованих і  хімічно агресивних 
шахтних вод до 7 м від денної поверхні (глибина колодязів), до 2 м (глибина 
погребів) і вище створює загрозу стрімкого і сильного засолення сільсько-
господарських земель та хімічного забруднення водоносних горизонтів. 
викличе забруднення колодязних, джерельних і поверхневих вод, але й зе-
мель. Як наслідок  — природні підземні і  поверхневі джерела питної води 
стають непридатними до використання, а землі перетворюються на солон-
чакову «хімічну пустелю». 

Таким чином, затоплення шахт має негативні наслідки для природних 
екосистем, оскільки вони з’являються не поодинці, а створюють «ефект кас-
каду».

Так, протиприродне підвищення (у 15 разів) в засолених землях вмісту 
хлоридів знижує схожість трав’яних рослин (на 50%), видове різноманіття 
рослин (на 30%) і кількість паростків у деревинних порід (до 86%), а також 
приводить до накопичення хлоридів в листі, уповільнюючи синтез хлорофі-
лу «а». 

У свою чергу, пригнічення та загибель рослин веде до зміни звичних для 
природних ландшафтів біогеоценозів і  мікроклімату, збіднення видового 
складу угрупувань організмів, в тому числі (і в першу чергу) — мешканців 
грунту, який при цьому деградує, втрачає цілісність і стає «готовим» до пові-
тряної або водної ерозії. 

Ерозійні процеси посилюють грунтову посуху, втрату землею гумусу і по-
живних для рослин елементів. Внаслідок цього урожай культурних рослин 
зменшується в залежності від ступеня еродованості земель на 15-20% (слаб-
ка ерозія) — 30-40% (середня ерозія) або у 2-2,5 рази (сильна ерозія).

Але каскад негативних наслідків затоплення шахт на цьому не закінчу-
ється, бо далі йде винесення родючого шару грунту у водойми, які від цього 
замулюються, забруднюються, втрачають природну водність і як наслідок — 
докорінна трансформація (або, навіть, загибель) водних екосистем. 

Найбільш негативним із непередбаченими наслідками для природних 
екосистем стає збіг («ефект резонансу») інтенсивності техногенезу земель із 
нестійкістю геологічного середовища. 

Крім цього, землі на значній території Донецького регіону надовго ви-
йдуть із сільськогосподарського використання завдяки тому, що вони «на-
шпиговані» мінами, а їх розмінування, як вважається, може зайняти як міні-
мум 10 років. 

У зв’язку із цим доречно нагадати, що, за даними активістів громадської 
організації «Екологія-Права-Людина», тільки на території парку «Донецький 
кряж» площею 225 км2 знаходиться 15,505 тис. лійок, що виникли від вибухів 
артилерійських снарядів, розсіяно не менше 392 т металевих уламків, вигор-
нуто майже 91,407 тис. м3 грунту (стільки його вміщують 11,425 тис. вантажі-
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вок) та перебувають 480 нерозірваних снарядів, здатних вибухнути у будь-
який час (згідно військової статистики, близько 3% випущених снарядів не 
розриваються).

Слід звернути увагу також на те, що свого часу деякі шахти використову-
валися як місця зберігання відходів, а тому підтоплення земель і вихід шах-
тних вод на поверхню призведуть до забруднення грунту і водних джерел 
водорозчинними складовими цих відходів.

Шахтні води, що піднімаються із затоплених шахт до денної поверхні, 
витискують метан із підземних горизонтів, який потрапляє у підвали будин-
ків, погреба, колодязі та у  приземні шари атмосфери, створюючи не лише 
токсичну ситуацію, але й небезпеку вибуху, який може пошкодити трубопро-
води чи дамби, які обслуговують шламовідстійники підприємств і  містять 
шкідливі речовини другого, третього і четвертого класу небезпеки (феноли 
та їх сполуки, сірчана кислота, формальдегіди, нафтопродукти, смолисті ре-
човини, нафталін і ін.).

Оскільки майже всі шахти зв’язані між собою, то затоплені шахти не лише 
обмінюються власними водами, але й «постачають» їх до суміжних працюю-
чих шахт, на яких для забезпечення видобутку вугілля треба збільшити водо-
відлив майже вдвічі.

Нарешті, підтоплення кладовищ і тимчасових людських поховань у міс-
цях боїв сприятимуть поширенню інфекційних захворювань та погіршен-
ню токсичної ситуації внаслідок потрапляння патогенних мікроорганізмів 
і трупних отрут до грунту, підземних і поверхневих водних джерелі.

Екологічна ситуація в регіоні Донбасу усугубляється ще й тим, що, з од-
ного боку, на початку 1990-х років вугільні басейни тут займали площу май-
же 15 тис. км2, гірничі виробки — близько 12 тис км2, а кількість териконів, 
що горять, становила 397, а, з  іншого боку  — робота гірничо-видобувної 
промисловості вже сама по собі сприяє виникненню специфічного техноген-
ного ландшафту, вплив якого поширюється далеко за його межі.

Про це свідчить наступне: 

— денна поверхня грунтів над шахтними виробками просідає на глиби-
ну 2,7-5,6 м (Західний Донбас, долина р. Самари та її допливів), а інтен-
сивне просідання грунту фіксується на площі понад 8 тис. км2; 

— знижується рівень підземних вод в радіусі 2,5-15 км і більше від про-
мислового комплексу завдяки дії «декомпресійних лійок», які «пере-
качують» до себе воду з підземних горизонтів; 

— змінюється хімічний склад підземних і поверхневих вод внаслідок пе-
ремішування їх із шахтними водами, кількість солей в яких складає до 
30 г/дм3 і більше (зокрема, відкачування води з вугільних шахт до річ-
ки Самари привело до підвищення мінералізації її води з 1,5-2,5 г/дм3 
до 3,4-4,5 г/дм3); 
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— погіршується стан і  склад лісів (у деревостої збільшується кількість 
сухих дерев і зменшується кількість живих дерев і їх приріст відповід-
но з 85,1 до 38,5% та на 0,4-0,6 м3/га/рік);

— потужні відвали (площею 200 га) створюють статичний тиск на грунт, 
який деформує структуру підземних горизонтів, внаслідок чого під-
вищується рівень грунтових вод, а на територіях довкола з’являються 
контурні кільця озер та боліт та ін. 

Крім того, ще наприкінці 1990-х — початку 2000 років землі Донецько-
го регіону вже були зруйновані ерозійними процесами на 70,6%, а тому, на 
думку деяких фахівців, навіть при повномасштабних протиерозійних за-
собах винесення грунтів у малі річки зберігатиметься на рівні 3-4 м3/га/рік 
(для довідки: 1 м2 чорнозему здатний родити 400-630 г зерна пшениці або 
таку ж кількість картоплі, що із надлишком забезпечує добову потребу лю-
дини в хлібі чи картоплі; 1 га чорнозему може «прогодувати» протягом року 
до 30 чоловік). 

Враховуючи все вищесказане, стає зрозумілою необхідність ревіталізації 
(та екореконструкції) ландшафтів (та техногенних об’єктів) на території Дон-
басу, зруйнованих воєнними діями. 

При цьому, в основу ревіталізації ландшафтів повинен бути покладений 
принцип системності, який реалізується через засоби, що діють водночас 
у двох напрямках, один з яких послабляє вплив негативних факторів на до-
вкілля і людей до екологічно безпечних рівнів, а другий — сприяє віднов-
ленню природних складових довкілля (рослинного покриву, біоти, земель, 
водних джерел, атмосферного повітря) та їх якості.

Ревіталізація ландшафтів повинна включати наступні засоби:
— фіторекультивація порушених земель; 
— очистка природних вод, донних покладів і земель від нафти, нафто-

продуктів і інших забруднювачів, пов’язаних із воєнними діями;
— реконструкція зруйнованих шахт та перепрофілювання територій 

безповоротно зруйнованих промислових, енергетичних і інших тех-
ногенних об’єктів під об’єкти рекреації;

— відновлення водоохоронних зон, заповідників, заказників і пам’яток 
природи та ін.

При цьому, фіторекультивацію порушених земель бажано проводити 
згідно наробіток шкіл відомих дніпропетровських вчених  — професорів 
А.  Л. Бельгарда, А. П. Травлєєва та М. О. Бекаревича, які розробляли засо-
би відновлення земель Донецько-Придніпровського регіону. Зокрема, 
А. П. Травлєєв встановив, що успіх рекультивації порушених земель багато 
у чому залежить від екологічної сумісності грунтів. Наприклад, було виявле-
но, що проблеми рекультивації значно спрощуються, коли трансплантація 
льосу та льосоподібних суглинків відбувається сумісно із чорноземами, бо 
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вони мають дуже східні фізико-хімічні і механічні властивості (відрізняються 
лише за кольором) та практично однакове географічне поширення. 

Взагалі ж, згідно постулатів екології, антропогенно змінені природні 
ландшафти можуть бути «реанімовані», якщо засоби щодо їх ревіталізації 
будуть спрямовані на відновлення порушених речовинно-енергетичних по-
токів у наземних і водних екосистемах регіону. 

Тобто, економічну структуру регіону можна відновити при наявності 
достатньої бази грошових і  трудових ресурсів, але постраждалі природні 
екосистеми без відновлення їх речовинно-енергетичних потоків ще довго 
(десятки років, століття і, навіть  — тисячоліття) будуть зберігати відлуння 
військової діяльності.

Враховуючи все вищесказане, сучасні екологічні проблеми Донбаського 
регіону, стосовно яких міністр екології України Остап Семерак заявив на 27-й 
сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ [15], повинні сприйматися цивілізова-
ним суспільством у  контексті Програми Міжнародної комісії ООН з  охоро-
ни навколишнього середовища і розвитку «Наше спільне майбутнє», а саме: 
«Ми беремо «екологічний капітал» у майбутніх поколінь … Ми так поводимо 
себе з тієї причини, що немає кому примусити нас повертати борги: майбутні 
покоління не голосують, вони не мають ні політичної, ні фінансової влади, 
вони не можуть оскаржити наші рішення».
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Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургичес-
кой промышленности «Энергосталь» (ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»), г. Харьков, Украина

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДЫ В СИСТЕМАХ 
ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

При эксплуатации систем оборотного водоснабжения зачастую необхо-
димо определить безвозвратные потери воды на испарение и утечки. Но эта 
задача иногда оказывается трудновыполнимой, особенно при отсутствии в 
сети измерительных приборов (расходомеров).

В ряде подобных случаев оценить величину потерь можно на основании 
химического анализа воды в системе оборотного водоснабжения. Простей-
шим примером является определение потерь воды на испарение на градир-
не. С этой целью определяют концентрацию какого-либо неизменяемого 
компонента химического состава воды (например, хлоридов) до градирни 
(С1) и после градирни (С2). Потери воды на испарение Qисп имеют вид:
 Q

Q C
Cисп =

⋅ −( )1 1

2

, м3/час, (1)

где Q − расход воды, подаваемый на градирню.
Зависимость (1) следует из уравнения баланса хлоридов:

 Q C Q-Q C1 2⋅ = ⋅( )исп
. (2)

Однако метод аналитического определения потерь воды может быть ис-
пользован и в более сложных случаях. Пример такого использования, имев-
ший важное практическое применение, приведен ниже. Он показывает воз-
можность расширения области применения данного метода.

Аналитический расчет безвозвратных потерь был проведен при ана-
лизе работы котлов-охладителей конвертерных газов, установленных в 
газоочистных трактах конвертеров № 1, 2, 3 блока № I конвертерного цеха 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Котел-охладитель конвертерных газов — это, фактически, теплообмен-
ник, в котором тепло от газов [1, 2] передается через поверхность труб воде 
(охлаждение газов через стенку) [3–8]. При этом температура газа снижается 
до 800 °С. Трубы, по которым проходит охлаждающая вода, включены в кон-
тур охлаждения, который представляет собой оборотный цикл. Поскольку 
вода в трубах нагревается до 100 °С и выше, во избежание образования 
карбонатных отложений, контур охлаждения заполняется и подпитывается 
хим очищенной (умягченной) водой. В качестве исходной (технического ка-
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чества) воды, которая подвергается умягчению на химводоочистке комби-
ната, применяется свежая вода р. Днепр. 

В контуре охлаждения часть воды превращается в пар, который частич-
но выходит в атмосферу. Это безвозвратные потери воды. Потери воды на ис-
парение компенсируются подпиткой оборотного цикла умягченной водой.

Поскольку котлы-утилизаторы эксплуатируются в сложных температур-
ных режимах, в трубах образуются трещины и свищи, через которые проис-
ходит утечка воды (безвозвратные потери). Это приводит к значительному 
увеличению расхода умягченной воды, подаваемой на подпитку охлажде-
ния контуров.

Определение расхода утечек воды является актуальной задачей, так 
как позволяет установить, в какой мере на данный момент необходим ре-
монт котла-охладителя, трубопроводов с целью уменьшения расхода химо-
чищенной воды на подпитку. Однако непосредственно определить утечки 
практически очень сложно. Поэтому в ходе выполнения ГП «УкрНТЦ «Энер-
госталь» работы по обследованию системы оборотного водоснабжения 
газоотводящего тракта конвертерного цеха ПАО  «АрселорМиттал Кривой 
Рог» выполнена разработка метода аналитического контроля расхода воды 
на испарение и утечки.

В блоке № 1 конвертерного цеха ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на-
ходится в эксплуатации 3 конвертера (№ 1, 2, 3), каждый из которых имеет от-
дельный газоотводящий тракт с котлом-охладителем. Схема водоснабжения 
котлов-охладителей конвертеров № 1, 2, 3 представлена на рис. 1.

Рис. 1 − Схема водоснабжения котлов-охладителей конвертеров № 1, 2, 3
1 — котел-охладитель; 2 — бак — расширитель; 3 — насосная станция; 
4 — химводоочистка (ХВО); 5 — расходомер; Q1, Q2, Q3 — утечки; q — потери на ис-
парение; К1, К2, К3 — конвертеры № 1, 2, 3
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Нагретая оборотная вода из котла-охладителя 1 поступает в бак расши-
ритель 2, а затем снова подается в котел-охладитель 1. В приемную камеру 
насосной станции подается химочищенная вода. Общий расход химочищен-
ной воды, подаваемой на подпитку охлаждающих контуров конвертеров № 
1, 2, 3, определяют по общему прибору учета, но расход воды Q1, Q2, Q3, по-
даваемой на подпитку каждого оборотного цикла неизвестен. Кроме того, 
неизвестен расход воды на испарение (q).

Безвозвратные потери воды на испарение и утечки через свищи и тре-
щины в охлаждающих трубах было решено определять на основе данных 
общего расхода подпиточной воды, подаваемой в охлаждающие контуры, а 
также химического состава оборотной и подпиточной воды.

Уравнение баланса хлоридов для контура № 1 имеет вид:
 (Q q) C Q C1 0 1 1+ ⋅ = ⋅ ,  (3)
где q − расход на испарение в контуре охлаждаемой воды, м3/час;

Q1 − утечки воды в контуре, м3/час;
C1 − концентрация хлоридов оборотной воде, мг-экв/дм3;
C0  — концентрация хлоридов в подаваемой подпиточной воде блока 

№ 1 (конвертера № 1, 2, 3) контура охлаждения, т.е. в воде, удаляемой из кон-
тура в виде утечек, мг-экв/дм3. 

Поскольку котлы-охладители на всех конвертерах блока № 1 идентичны, 
то потери воды в виде пара по проекту для каждого конвертера одинаковы.

Приведем уравнения и для остальных контуров охлаждения:
 (Q q) C Q C2 0 2 2+ ⋅ = ⋅  (4)
 (Q q) C Q C3 0 3 3+ ⋅ = ⋅  (5)

Суммарный расход воды на подпитку всех охлаждающих контуров (в 
среднем 131 м3/час) равен сумме подпиточных расходов.

 
Q q

1

Q q

2

Q q1 2 3+( )
+

+( )
+

+( )
подпитка

контура

подпитка

контура

подпиткка

контура3

Q Q Q 3q 1311 2 3= + + + = , м3/час  (6)

Из системы 4-х уравнений (3, 4, 5, 6) можно определить неизвестные ве-
личины Q1, Q2, Q3 и qcp:

 Q 131

1 C C
C C

C C
C C

3 C C
C

1
1 0

2 0

1 0

3 0

1 0

0

=
+ −

−
+ −

−
+ ⋅ −

, м3/час (7)

 Q Q C C
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1 0

2 0

= ⋅
−
−

, м3/час (8)
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 Q Q
C C
C C3 1= ⋅

−
−

1 0

3 0

, м3/час (9)

 q Q C C
C1
1 0

0
ср = ⋅

− , м3/час (10)

Следовательно, для определения Q1, Q2, Q3 и qcp необходимо знать кон-
центрации хлоридов в оборотном цикле контуров охлаждения и в подпи-
точной воде.

Химический анализ проб химочищенной воды в оборотном контуре ох-
лаждения конвертерных газов (в котлах) конвертеров № 1, 2, 3 проводился 
по унифицированным методам анализа вод [9] и представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Концентрация хлоридов в оборотных контурах охлажде-
ния конвертерных газов конвертеров № 1, 2, 3

Показатель Конвертер № 1 Конвертер № 2 Конвертер № 3
Хлориды мг/дм3 81,33 175 41,7

В процессе умягчения подпиточной воды содержание хлоридов в ней 
не изменяется, поэтому концентрацию хлоридов в умягченной подпиточной 
воде можно принять такой же, как и в воде из реки Днепр: [Cl–] = 37,35 мг/дм3.

Определим величины Q1, Q2, Q3 и q, используя в качестве показателя − 
концентрацию хлоридов (Cl–). На основании формул (7, 8, 9, 10) и получен-
ных данных табл. 1:

К — 1: Q1 =
+ −

−
+ −

−
+ ⋅

131

1
81 33 37 35
175 37 35

81 33 37 35
41 7 37 35

3
81 33, ,

,
, ,
, ,

, −− =
37 35

37 35

8 75
,

,

,  м3/час.

К — 2: Q ,2 = ⋅ −
−

=8 75
81 33 37 35
175 37 35

2 8,
, ,

,
 м3/час.

К — 3: Q3 = ⋅ −
−

=8 75
81 33 37 35
41 7 37 35

88 46,
, ,
, ,

,  м3/час.

qср = ⋅ − =8 75
81 33 37 35

37 35
10 33,

, ,
,

,  м3/час.

Итак, потери воды на утечки и испарение составляют Q1 = 8,75 м3/час,  
Q2 = 2,8 м3/час, Q3 = 88,46 м3/час для конвертеров № 1, 2, 3, соответственно, и  
qcp= 10,33 м3/час.

Практическое использование аналитического метода определения по-
терь воды позволило сделать ряд полезных выводов.

Так, на основе приведенного расчета установлено, что наибольшие 
утечки (88,46 м3/час) имеют место в охлаждающем контуре конвертера № 3 
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и намного превосходят утечки в охлаждающих контурах конвертеров № 1, 2 
(соответственно, 8,75 м3/час и 2,8 м3/час). Это дает основание предположить, 
что помимо испарения и утечек отвод воды из контура осуществляется, воз-
можно, еще каким-то образом. Необходимо проверить имеет ли место не-
санкционированный отвод воды и принять меры к его устранению.

Продувка охлаждающих контуров (периодически контролируемая) не-
обходима во избежание чрезмерного накопления взвешенных веществ 
и солей, в частности хлоридов и сульфатов в оборотном контуре. Термин 
продувка в технике оборотного водоснабжения означает контролируемый 
отвод части воды из оборотного цикла для улучшения качества оборотной 
воды [10]. Расход продувочных вод определяется на стадии проектирова-
ния требованиями к качеству оборотной воды, а также прогнозируемым ка-
чеством оборотной воды, исходя из качества подпиточной свежей (техниче-
ской) воды. Опыт эксплуатации оборотных циклов охлаждающего контура 
конвертера №  2 показывает, что для этого достаточно иметь продувку, не 
превышающую 3 м3/час. Таким образом, общий расход продувочной воды 
для блока № 1 с тремя конвертерами составит — 9 м3/час (3 × 3 = 9 м3/час). 
Для сокращения утечек и устранения несанкционированного отвода воды 
необходимо обеспечить ремонт оборотных систем водоснабжения охлаж-
дения газов, обеспечить контролируемую продувку из каждого контура не 
более 3 м3/час.

Осуществление рекомендуемых мероприятий приведет к сокра-
щению расхода подпиточной химочищенной (умягченной) воды на 
131  –  9  –  10,33×3≈91  м3/час. Следовательно, на эту величину может быть 
уменьшена нагрузка на сооружения химводоочистки, а также снижено по-
требление свежей воды из р. Днепр.

ВЫВОДЫ:
1. Для определения потерь воды на испарение и на утечки в котлах- охла-

дителях конвертеров № 1, 2, 3 блока № I конвертерного цеха ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» предложен аналитический метод расчета с 
использованием данных о расходах подаваемой воды и ее химическом 
составе. Результаты расчета в соответствии с разработанной методикой 
свидетельствуют о значительном, предположительно несанкциониро-
ванном, отводе воды в одном из контуров охлаждения, на что было об-
ращено внимание службы эксплуатации конвертерного цеха комбината.

2. На основе произведенных расчетов были определены общие потери 
воды на испарение, а также расход продувочной воды, минимально не-
обходимый для поддержания в оборотных циклах охлаждения контуров 
требуемого химсостава воды. Определено, что расход химочищенной 
воды для подпитки котлов-охладителей может быть снижен на 91 м3/
час, что приведет к значительному сокращению нагрузки на сооруже-
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ния химводоочистки, а также обуславливает экологический эффект  — 
уменьшение потребления свежей воды из р. Днепр.
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лем» (УКРНДІЕП), м. Харків, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Одним із провідних напрямків у вирішенні проблеми забезпечення еко-
логічної безпеки Чорного моря є впровадження прогресивних, екологічно-
безпечних технологій в основних видах економічної діяльності в примор-
ських регіонах, зокрема в зрошувальному землеробстві [1].

Виключити антропогенне навантаження на водні об’єкти стічними вода-
ми сільськогосподарського виробництва не уявляється можливим як сьо-
годні, так і на найближче майбутнє.

В результаті скиду іригаційних стоків до водних об’єктів підвищується 
мінералізація води, відбувається забруднення її біогенними елементами та 
пестицидами, які виносяться зі зрошувальних полів [2]. Особливо це акту-
ально в зоні рисосіяння, розташованій на півдні Херсонської області [3–5]. 
При цьому особливу небезпеку для навколишнього середовища становлять 
гербіциди, якими обробляють останнім часом більше 90% посівів рису.

Виходячи з цього, метою даної роботи була розробка природоохорон-
них заходів щодо підвищення екологічної безпеки рисових зрошувальних 
систем.

Пошук шляхів попередження небезпечних наслідків застосування гербі-
цидів неможливий без детального вивчення процесів міграції цих речовин 
в умовах зрошувальних систем. Процеси міграції гербіцидів визначаються 
певними факторами: ґрунтово-кліматичними умовами, фізико-хімічними 
властивостями застосованих препаратів, водним режимом рисового поля та 
умовами застосування.

Водний баланс і режим зрошення затоплюваного рису характеризується 
створенням і підтриманням шару затоплення тієї чи іншої глибини протягом 
всього зрошувального періоду або значної його частини.

Міграція гербіцидів за межі рисових чеків в картові скидні канали визна-
чається витратними статтями водного балансу: фільтрацією, поверхневими 
скидами і проточністю. Крім того, на формування якісного складу води шару 
затоплення впливають випаровування і транспірація, так як потребують по-
дачі на чек зрошувальної води, що в свою чергу проявляється зниженням 
концентрації гербіциду в шарі затоплення. Найбільш змінною величиною є 
фільтрація, яка визначається місцевими гідрогеологічними умовами, густо-
тою і технічними характеристиками водовідвідної сітки, а також технічним 
рівнем експлуатації рисових зрошувальних систем.
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Водний баланс рисових чеків безпосередньо пов’язаний з режимом зро-
шення.

Гербіциди, які застосовуються в рисосіянні, надходять до колекторно–
дренажної мережі зі скидними водами та фільтраційним потоком. Попередні 
дослідження показали, що залишкові кількості базових гербіцидів пропані-
да та ордрама просочуються із фільтраційними водами на значну глибину 
та мігрують за межі рисового поля навіть при низьких значеннях фільтрації, 
створюючи загрозу забруднення природних вод.

Запобігти втратам гербіцидів внаслідок міграції їх у ґрунтові води та 
дренажну мережу можна за допомогою протифільтраційних заходів. Однак 
застосування відомих екранів із асфальту, бітуму, полімерних та інших водо-
непроникних матеріалів неможливо на зрошувальних землях, оскільки воно 
не дозволяє регулювати умови фільтрації, негативно впливає на вегетацію 
сільськогосподарських культур та потребує великих капітальних витрат. Су-
глинковий екран, який створюється на рисових чеках під кореневим шаром, 
при освоєнні сильно фільтруючих земель для рисосіяння, має низьку сорб-
ційну здатність по відношенню до гербіцидів, які застосовуються при виро-
щуванні рису. В зв’язку з цим було проведено пошук добавок, які ефективно 
зв’язують гербіциди, але  стійкі до вимивання фільтраційними водами, та 
сприяють розкладанню ґрунтовими мікроорганізмами і одночасно безпечні 
для рослин рису.

Нами встановлено, що між сорбційною здатністю ґрунтів по відношенню 
до гербіцидів та вмістом в них гумусу існує пряма пропорційна залежність. 
Гумусові речовини відповідають ще ряду інших вимог: зв’язуються глинисти-
ми мінералами, утворюючи стійкі органічно–мінеральні комплекси, які дуже 
повільно розкладаються ґрунтовими мікроорганізмами, та будучи природ-
ним компонентом родючих земель позитивно впливають на розвиток сіль-
ськогосподарських культур. Джерелом гумусових речовин може бути торф, 
який вже розклався, перегній та інші природні матеріали.

Нами запропоновано водоохоронний захід щодо запобігання забруд-
ненню дренажних вод гербіцидами на рисових зрошувальних системах, 
який включає в себе формування під кореневим шаром суглинкового про-
шарку з додаванням до нього речовин гумусової природи. Розробка складу 
та технології створення прошарку ґрунтується на результатах багаторічних 
модельних та польових експериментів в умовах рисових зрошувальних сис-
тем АР Крим та Херсонської області. Модельні експерименти проводились 
у спеціальних мікрочеках площею 0,3 м2, які були обладнані пристроєм для 
збирання фільтрату. В дослідах використовували дернований слаборозви-
нутий супіщаний ґрунт з вмістом гумусу у верхньому шарі 2,51% та 0,63% у 
нижньому шарі , ємкість поглинання складала 18,2 мг-екв на 100 г ґрунту. 
На глибині 40 см створювали суглинковий прошарок товщиною 10 см, який 
складався із 67,6% суглинку, 30,8% води та 0,2% гумату натрію. Гумат натрію 
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вилучали із торфу, який розклався, за допомогою розчину їдкого натрію. Для 
підвищення антифільтраційних властивостей прошарку до його складу вво-
дили хлористий калій (1,2%) та хлористий амоній (0,2%). Кількість солей роз-
раховувалась виходячи із величини ємкості поглинання суглинку.

Контролем слугували мікрочеки без прошарку та із суглинковим прошар-
ком без внесення гумусових речовин. Посіви рису в мікрочеках обробляли 
пропанідом у дозі 7 кг/га за д.р. Через двоє діб після обробітку гербіцидами у 
мікрочеки подавали зрошувальну воду та в подальшому підтримували вод-
ний режим відповідно до існуючої технології вирощування рису до повно-
го зникнення залишкових кількостей гербіциду у шарі затоплення. Витрати 
води на фільтрацію складали 10 мм/добу. В фільтратах періодично визначали 
вміст  гербіциду  та його метаболіту 3,4-дихлораніліну (3,4-ДХА).

У фільтратах контрольних варіантів на протязі всього періоду спостере-
жень знаходили тільки 3,4-ДХА. Суглинковий прошарок обумовлював зни-
ження його концентрації у фільтратах на порядок порівняно із контрольним 
варіантом без прошарку, а прошарок із гуматами забезпечив відсутність ток-
сиканту.

У польових умовах на протязі двох років проводили досліди на ділянках 
площею 15 м2 із піщаними ґрунтами у товаристві з обмеженою відповідаль-
ністю сільськогосподарському підприємстві «Басматі» (ТОВ СП «Басматі») 
Херсонської області. На глибині 40-50 см створювали прошарок товщиною 
10–12 см, який складався із 70% суглинку, 29% води та 1% гумусових речо-
вин, які вилучались водним аміаком із торфу. Контролем слугували ділянки 
без прошарку та із суглинковим прошарком без внесення гумусових речо-
вин. Досліди проводили у двох варіантах: із обробленням посіву рису про-
панідом у дозі 7 кг/га і внесенням у ґрунт ордраму у дозі 5 кг/га за д.р. Для 
відбору проб дренажної води кожну ділянку облаштували свердловиною. 
Вміст гербіцидів у воді визначали хроматографічними методами. Величина 
фільтрації води у результаті створення прошарку знизилася із 1,8 м/добу 
до 0,007 м/добу. Наявність суглинкового прошарку обумовила зменшення 
концентрації пропаніду у дренажній воді в 5-18 разів, ордраму — в 30 разів 
у порівнянні із контролем. При цьому абсолютні значення концентрації ор-
драму приблизно на порядок перевищували значення концентрації пропа-
ніду та були значно вищі ГДК. Прошарок із гумусовими речовинами сприяв 
практично повному поглинанню гербіциду та забезпечував відсутність його 
у дренажних водах. Не дивлячись на локалізацію гербіцидів у прошарку, до 
кінця вегетаційного періоду в ньому та у прилеглих шарах ґрунту гербіциди 
не виявлені.

Ефективність запобігання забруднення дренажної води гербіцидами 
шляхом створення запропонованого варіанту прошарку під кореневим ша-
ром на рисових чеках перевірена в дослідно–промислових умовах на одно-
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му із рисових чеків ТОВ СП «Басматі» у Голопристанському районі Херсон-
ської області. Ґрунти — лучні важкосуглинкові. Підстилаючі породи містять 
суглинки, супіски, тонко  — та мілко зернисті піски алювіального генезису. 
Вміст гумусу у верхньому горизонті складав 2,47%. Прошарок шириною у 
18  м створювали шляхом внесення та наступним заорюванням перегною 
в полосі чеку прилеглій до дрени. В прошарку вміст гумусу складав 4,16%–
4,96%, глинистих часток — біля 40%. Ґрунти ділянки обробляли ордрамом у 
дозі 8 кг/га за д.р. Для контролю за вмістом залишкових кількостей гербіциду 
у дренажній воді облаштували три створи спостережних свердловин по нор-
малі до дрени. До складу кожного створу входив один кущ, який розташову-
вався на рисовому чеці, та дві одиночні свердловини на краях обвалування 
між рисовим чеком та дреною. Глибина свердловин складала 1–3,5 м. Один із 
створів спостережних свердловин був розташований на контрольній ділян-
ці чека (без прошарку). Проби для визначення ордраму у дренажній воді та у 
воді на чеці відбирали із моменту створення постійного шару затоплення до 
кінця вегетаційного періоду.

Результати газохроматографічного аналізу свідчать про те, що наявність 
прошарку, який поглинає гербіциди, знижує у 7–10 разів (порівняно із контр-
олем) вміст ордраму у потоці ґрунтових вод, які надходять до дрени. Кон-
центрація ордраму, яку визначали у воді із свердловин, що безпосередньо 
розміщувалися біля дрени, на протязі всього часу спостережень не переви-
щувала гранично допустиму для води рибогосподарських водних обєктів. 
Локалізація гербіциду у ґрунтовому шарі та у прошарку забезпечує посилен-
ня гербіцидної дії препарату, про що опосередковано свідчать результати 
визначення ордраму у шарі затоплення.

Відсутність залишкових кількостей ордраму у прошарку на кінець ве-
гетаційного періоду дозволяє зробити висновок про те, що накопичення 
токсиканту у ньому не відбувається. Ефективність водоохоронної дії даного 
заходу підтверджено для гербіцидів наступного покоління: цитадель, сиріус, 
базагран і інші.

Таким чином, речовини гумусової природи, які вводяться до складу су-
глинкового прошарку, збільшують локалізацію гербіцидів на рисових чеках 
та практично повністю виключають надходження залишкових кількостей 
токсиканту до дренажної мережі. Розрахунки та експериментальні дані [6–9] 
свідчать про те, що закладення прошарку достатньо у полосі чеку, яка при-
микає до дрени, та має ширину 0,10–0,15 довжини чеку, оскільки саме тут 
формується 90–95% об’єму фільтраційного стоку. За необхідності значно 
зменшити фільтрацію зрошувальної води пропонується наступний склад 
прошарку: суглинку (який містить у своєму складі глинистих часток не менше 
18–20%)  65–70%, хлористого калію 1,2–2,0%, хлористого амонію 0,2–0,5%, 
солей гумінових кислот 0,2–1,0%, води —– решта. Використання запропоно-
ваних солей для створення прошарку, який буде затримувати воду та гербі-
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циди, дозволяє запобігти негативній дії хлористого натрію, що використову-
ють у відомих способах створення осолонцьованих суглинкованих екранів.

Прошарком, який затримує гербіциди, може слугувати виготовлена та 
викладена на вийняту поверхню чеку однорідна пастоподібна маса, яка 
має у своєму складі вище перелічені компоненти, і на яку потім зверху на-
сипається шар  родючого ґрунту. Можливе закладання суглинку на вийняту 
поверхню чеку із наступним внесенням гуміфікованого  матеріалу, перемі-
шуванням, зволоженням та ущільненням насипаного шару до об’ємної маси 
1,5–1,6 кг/см3. Спрощене облаштування прошарку може бути досягнуто шля-
хом створення його на поверхні чеку та подальшим заорюванням його план-
тажним плугом. Розміщення прошарку під кореневим шаром рисового чеку, 
виключає руйнуючу дію коріння бур’янів рисових систем, які в основному 
розміщуються на глибині 30–40 см, та забезпечує його функціонування про-
тягом довгого часу.

Запропонований захід може бути реалізований при будівництві та ре-
конструкції рисових зрошувальних систем або при капітальному ремонтно-
му плануванні.

Слід відмітити, що використання суглинкового екрану із добавками 
зменшує винос біофільнихів елементів, які викликають евтрофікацію водних 
об’єктів, та буде сприяти підвищенню врожайності рису.

Таким чином, запропоновано природоохоронний захід, який зменшує 
фільтраційні витрати зрошувальної води, що сприятиме економії природних 
ресурсів, та забезпечує підвищення екологічної безпеки рисової зрошуваль-
ної системи шляхом локалізації та детоксикації гербіцидів в межах рисового 
чеку.
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НЕПРИДАТНІ ПЕСТИЦИДИ: СТАН ЗБЕРІГАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
ПОВОДЖЕННЯ

Проблема непридатних пестицидів (НП) гостро стоїть для багатьох дер-
жав світу, у тому числі для України. З одного боку — це накопичені запаси 
отрутохімікатів на складах, що зберігаються не завжди в  належному стані, 
з іншого — токсичні речовини, зокрема стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), 
які потрапили в ґрунт при тривалому та безгосподарському використанні, 
без дотримання чинних правил поводження з пестицидами. Органічні ксе-
нобіотики спричинили хімічну деградацію ґрунтів, що призвело до зміни 
функцій грунту як елемента природного середовища, кількісного та якісного 
погіршення його властивостей.

Основна кількість заборонених НП накопичилася в Україні, інших краї-
нах СНД, державах Східної Європи наприкінці 70-80 років XX століття, коли 
в  сільському господарстві широко застосовувались інтенсивні технології 
і  рівень використання складав 3-4 кг/га сільськогосподарських угідь. Біль-
шість пестицидів, що використовувались на той час, згодом потрапили до 
списку заборонених препаратів. Інша частина пестицидів накопичилась 
через наявну на той час систему централізованого постачання, оскільки їх 
замовлення та закупівля проводилась за єдиним планом постачання, і час-
то невикористані препарати зберігалися в  господарствах тривалий час та 
втрачали свої властивості. Через економічний спад рівень використання 
пестицидів у 90- ті роки став складати 0,7–1 кг/га угідь. Накопиченню пести-
цидів сприяла також низька культура їх використання та зберігання, що при-
водило до втрати маркування, неконтрольованого змішування з утворення 
невідомих речовин [1].

В умовах децентралізації сільськогосподарського виробництва (ство-
рення фермерських та невеликих приватних господарств) у  багатьох регі-
онах України актуальним стало питання подальшої долі колишніх складів 
пестицидів і мінеральних добрив. 

Увага міжнародної спільноти до проблеми пестицидів, а  також факти 
впливу пестицидів на здоров’я, зайвий раз доводять необхідність регуляр-
ного проведення інвентаризації цих небезпечних речовин, включаючи за-
старілі, непридатні та заборонені для застосування пестициди, а також пес-
тициди з числа СОЗ.

Інвентаризація можливих джерел надходження пестицидів в навколиш-
нє середовище дозволяє виявити забруднені ними території, запаси заста-
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рілих та заборонених пестицидів, місця скупчення неврахованих хімікатів 
і запропонувати екологічно безпечні способи їх ліквідації.

За результатами першої інвентаризації, проведеної місцевими органами 
Мінприроди України у 2005–2006 рр., обсяг накопичення НП становив близь-
ко 21,38 тис. тонн. Слід зазначити, що інформація, яка надходить з регіонів 
щодо наявної кількості НП постійно змінюється. Причиною цього є уточнен-
ня їх кількості в сховищах та виявлення безгосподарних місць накопичення, 
а також часткове знешкодження [2].

За даними часткової інвентаризації 2009–2010 рр., проведеної в Україні 
Міжгалузевим центром пестицидів та рядом міністерств, у близько 30% сіль-
ськогосподарських підприємств склади для зберігання отрутохімікатів по-
вністю зруйновані, а 20% пестицидів зберігаються просто неба. Токсиканти 
в більшості випадків зберігаються в спорудах, які руйнуються, а в окремих 
випадках — під відкритим небом у мішках, контейнерах або просто насипом. 
Більшість складів, на яких зберігаються пестициди знаходяться в  незадо-
вільному стані або використовуються не за призначенням. Серед основних 
недоліків є: неправильне планування та взаємне розміщення приміщень, їх 
недостатня площа та вентилювання, відсутність ізольованого приміщення 
для пестицидів, внутрішньої обробки будівель, покриття території складів 
і під’їзних шляхів, а також рекомендацій щодо конструктивних особливостей 
тари і розміщення тарних місць для кожного з препаратів. Отже, ці склади 
служать джерелом забруднення довкілля стійкими органічними забрудню-
вачами [3].

Хлорорганічні пестициди відносяться до основних забруднюючих спо-
лук, за якими необхідне постійне спостереження в усіх ланках навколишньо-
го середовища.

Серед хлорорганічних пестицидів особливо небезпечними для здоров’я 
людини та довкілля є ізомери ГХЦГ та ДДТ і продукти їх деструкції. ДДТ на-
лежить до групи СОЗ, внесених до списку Стокгольмської конвенції. Чис-
ленні публікації про наявність залишкових кількостей ізомерів та продукти 
деструкції ДДТ у ґрунтах сільськогосподарського призначення свідчать, що 
проблема, пов’язана з застосуванням у минулому в рослинництві цього ін-
сектициду, є актуальною і нині. Для запобігання надходженню ДДТ у харчові 
ланцюги необхідно проводити очищення ґрунтів від стійких та токсичних 
ксенобіотиків — пестицидів та продуктів їх розкладу [4].

 Вибіркове обстеження місць накопичення НП, їх пілотні перезатарен-
ня із зважуванням, які проводилися в різних областях України показали, що 
результати комплексної інвентаризації не враховують реальну масу сумішей 
НП, які розсипані та засмічені іншими речовинами, будівельним сміттям 
тощо [2].

Міністерством аграрної політики та продовольства України зібрано ін-
формацію щодо місць розташування складів агрохімікатів та приблизної 
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кількості НП, які слід ліквідувати або утилізувати. На території України нині 
налічується 147 великих складів державного підпорядкування та 4976 схо-
вищ у  господарствах різних форм власності, в  яких зберігається близько 
21 тис. тонн НП, зокрема близько 2 тис. тонн ДДТ [3].

За оцінкою експертів та висновками практичних результатів переза-
тарення, які проводили підрозділи Мінприроди перед транспортуванням 
НП для безпечного їх знешкодження (знищення) за кордоном, починаючи 
з  2007 р., стверджується, що загальна кількість НП в  Україні щонайменше 
вдвічі більша даних офіційної статистики [2].

Мінприроди заплановано найближчим часом, якщо не ліквідувати, то 
хоча б  створити передумови для повного очищення від агрохімікатів всіх 
українських земель. Відповідно до офіційної статистики, станом на 01.01.2014 
р. найбільша кількість небезпечних отрутохімікатів зберігається в Сумській ( 
2527,7 т), Київській (1932,9 т) та Одеській (1500,6 т) областях [5,6,7].

Хоча на сьогоднішній день з території України продовжується вивезен-
ня некондиційних пестицидів з метою їх подальшого знешкодження за кор-
доном, фінансоване Міністерством екології та природних ресурсів України 
з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, слід 
пам’ятати, що ділянка грунту, де тривалий час зберігали агрохімікати, пере-
творюється на вторинне джерело забруднення природного середовища. Це 
вказує на необхідність детального вивчення таких осередків з метою запо-
бігання подальшого поширення забруднювачів.

Результати досліджень показують [8,9], що токсичні речовини хлорорга-
нічного складу виявляються більш ніж в 65% зразків грунтового покриву та 
підземних вод основних водоносних горизонтів, що створює небезпеку по-
ширення онкологічних захворювань в Україні.

Лабораторією природоохоронних заходів в  агропромисловому та па-
ливно-енергетичному комплексах УКРНДІЕП в  рамках робіт з  проведення 
моніторингу забруднення довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні води) 
в районах розташування об’єктів підвищеної екологічної небезпеки з 2007 
року проводяться обстеження колишніх складів непридатних до викорис-
тання пестицидів і  агрохімікатів в  Херсонській, Харківській та Полтавській 
областях.

За період з 2007 р. по 2014 р. в 16 районах Харківської області було об-
стежено більше 45 місць зберігання непридатних і заборонених до викорис-
тання пестицидів.

Протягом 2012 р. з території Харківської області вивезено на утилізацію 
1070 тонн непридатних засобів захисту рослин. Таким чином, непридатні та 
заборонені до застосування пестициди в Харківській області відсутні.

Але при цьому залишились території колишніх місць та складів зберіган-
ня пестицидів та агрохімікатів. Попередніми дослідженнями встановлено, 
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що ґрунти прилеглих територій надто забруднені залишками пестицидів: 
в деяких випадках кратність перевищення ГДК сягає 100 і більше разів.

Ступінь забруднення ґрунтів оцінювалась шляхом порівняння вмісту 
пестицидів у грунті з нормативно допустимими, тобто ГДК. 

Територія складів забруднена по різному. Високий ступінь забруднення 
пестицидами спостерігали на ділянках безпосередньо прилеглих до складів, 
крім того, були виявлені локальні ділянки екстремального забруднення. 

У зразках грунту, відібраних біля складу с. Губарівка Богодухівського ра-
йону виявлено високий вміст ХОП у шарі грунту 0–20 см (2,5 м від 2-го відсіку 
складу зберігання): сума ізомерів ГХЦГ перевищувала ГДК у 28,2 рази, ДДТ — 
у 59,6 рази. Навіть на глибині 90–100 см перевищення ГДК за сумою ізомерів 
відповідно складало 4,3 рази, а за ДДТ — 5,8 рази. Аналогічна картина спо-
стерігається і в інших точках відбору проб грунту. У радіусі 12 м від складу 
в шарі грунту 0–20 см вміст суми ізомерів ГХЦГ перевищував ГДК у 7,4–10,0 
рази, ДДТ — 1–14 рази. Простежувалось поступове зменшення вмісту ХОП 
при віддаленні від складу і на відстані 75 м перевищень ГДК не спостеріга-
лось [10].

Наведені дані свідчать про те, що незважаючи на дуже низьку розчин-
ність ДДТ у воді, він здатний під дією опадів легко мігрувати в нижні ґрунтові 
горизонти і через низьку мікробіологічну активність та відсутність інсоляції 
зберігатися там тривалий час. Вміст ДДТ значно перевищує вміст його мета-
болітів.

Дещо інша ситуація склалась навколо колишнього складу пестицидів 
у с. Пархомівка Краснокутського району. Забрудненість досліджених ґрунтів 
майданчика навколо колишнього складу ізомерами ГХЦГ менша ніж ДДТ та 
його метаболітами. У той же час, у проаналізованих пробах грунту на відста-
ні 6,5 м від складу у напрямку зерносховища та на відстані 10 м від дверей 
колишнього складу пестицидів у шарі (0–20 см) вміст ДДТ перевищував ГДК 
у 1,5 і 1,2 рази відповідно. Таке явище може бути пояснено відмінністю влас-
тивостей хімічних речовин. ГХЦГ більш леткий, ніж ДДТ. Розчинність ГХЦГ та 
його ізомерів у  воді більша, ніж ДДТ та його метаболітів. Тому ДДТ більше 
сорбується ґрунтами, ніж ГХЦ Г[11].

Таким чином, проведені натурні дослідження свідчать про те, що на те-
риторії місць та складів зберігання непридатних до застосування пестицидів 
і прилеглих земельних ділянок має місце явно виражена строкатість ґрунто-
вого покриву за показниками його забрудненості пестицидами, які раніше 
зберігались, транспортувались та перевантажувались на цих складах.

Високий ступінь забруднення пестицидами спостерігали на ділянках 
безпосередньо прилеглих до складів, крім того виявлені ділянки грунту екс-
тремального забруднення.

Найбільш забрудненою є  земельна ділянка в  радіусі 10–15 м  навколо 
складу. В окремих випадках, забруднення ґрунтів хлорорганічними пестици-
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дами спостерігається на відстані 50 м і більше. До того ж, ґрунт забруднений 
не тільки в поверхневому шарі 0-20 см, але й у більшості обстежених складів 
забруднення просякло на глибину 100–130 см і більше. Ступінь забруднення 
сягає десятки, а іноді і сотні ГДК.

Обстеження поверхневих та підземних вод в  районі розташування ко-
лишніх складів непридатних до використання пестицидів в с. Губарівка Бо-
годухівського району та с. Пархомівка Краснокутського району не виявили 
безпосереднього впливу на якість води обстежених екологічно небезпеч-
них об’єктів.

Згідно з Законом України “Про відходи” НП слід розглядати як особливу 
категорію небезпечних відходів. Найбільшою небезпекою від їх накопичень 
є:

•	 негативний вплив НП на довкілля та здоров’я людини;
•	 можливість несанкціонованого доступу та використання НП.
Згідно Національного плану дій з охорони навколишнього природного 

середовища вимушеним заходом є проведення моніторингу ґрунтів на те-
риторіях, прилеглих до колишніх складських приміщень для зберігання хі-
мічних засобів захисту рослин, розроблення та впровадження технології їх 
очищення [12].

ВИСНОВКИ
Враховуючи сьогоднішню екологічну загрозу, спричинену поширенням 

і  накопиченням непридатних пестицидів в  загрозливих кількостях у  біо-
логічному кругообігу, питання антропогенного забруднення ґрунтів ток-
сикантами не може залишатися поза увагою, тому дослідженню масштабів 
грунтового покриву навколо складів агрохімікатів, закономірностей мігра-
ції і  акумуляції стійких пестицидів у  ґрунтах необхідно проводити і  надалі, 
оскільки наявні в літературі дані є розрізненими і фрагментарними.

Системі запобіжних та ліквідаційних заходів повинен передувати контр-
оль безпечного зберігання накопичених пестицидів, основними завданнями 
якого мають бути довгострокові систематичні спостереження за станом до-
вкілля в районі розташування накопичень пестицидів [13].

Актуальним питанням є  розроблення методів ремедіації забруднених 
ґрунтів з метою припинення міграції токсикантів.
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