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1. Схвалити заслухані на конференції доповіді 

2. Підтримати науково-методичні розробки ДУ «Інститут морської 

біології НАН України» щодо визначення доброго екологічного стану морських 

вод України на основі індикаторів біологічних угруповань, які спрямовані на 

імплементацію Європейської Водної Рамкової Директиви (WFD, 2009/60/ЄС) та 

Рамкової Директиви про Морську стратегію (MSFD,2008/56/ЄС). 

Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України 

сприяти наданню статусу нормативних документів «Керівництво з моніторингу 

макрофітобентосу морських вод України та визначення їх екологічного стану за 

стандартами директиви ЄС про Морську стратегію» та «Керівництво з 

моніторингу зоопланктону морських вод України та визначення їх екологічного 

стану за стандартами директиви ЄС про Морську стратегію». 

3. Конференція вважає за необхідне підкреслити необхідність виконання 

Україною вимог Морської Стратегії щодо здійснення постійного екологічного 

моніторингу морів України відповідно дескрипторам MSFD (щосезонне) та 

вимогам WFD (щомісячне). 

У зв'язку з тим, що функції державного екологічного моніторингу морів 

України покладена на Український науковий центр екології Мінрироди Украни 

(УкрНЦЕМ), конференція підкреслює необхідність державного забезпечення 



УкрНЦЕМ науково-дослідним судном «Владимир Паршин» з відповідним 

науковим обладнанням для виконання міжнародних зобов'язань країни. 

4. Конференція підтримує пропозицію УкрНЦЕМ щодо створення 

національного природного парку «Чорноморський північно-західний шельф» з 

включенням до нього вже існуючих загальнодержавних заказників - 

загальнозоологічного «Острів Зміїний» (232 га) та ботанічних «Мале філофорне 

поле» (38500 га) і «Філофорне поле Зернова» (402500 га).  

Для цього вважаємо за доцільне внести зміни до закону «Про природно-

заповідний фонд» щодо доповнення зонування національних природних парків 

для морських та прибережно-морських об’єктів таким зонуванням як: зони без 

якорів та моторів, зони відповідального рибальства, зони дайвінгу тощо.  

5. Конференція підкреслює, що необхідно розробити комплекс методик 

проведення ОВД для специфічних видів діяльності, екологічна оцінка яких 

потребує спеціальних знань (гідротехнічне будівництво, днопоглиблення, 

перевантажувальні операції з рідкими та сипучими вантажами, вітроенергетика 

та ін.), так як у зв'язку з прийняттям Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» процедура державної екологічної експертизи скасована, однак 

процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД) поки ще не врегульована.  

6. Учасники конференції вважають, що потребує удосконалення система 

стягнення збору за спеціальне використання природних ресурсів в межах 

природно заповідного фонду України. 

7. Конференція підкреслює, що інститут екологічної відповідальності не є 

новацією для української держави. Але сучасні соціально-правові умови 

України, в яких відбувається його адаптація до норм і правил ЄС, найчастіше є 

чинником гальмування зазначеного процесу. Так, внесений на розгляд 

Верховної Ради України проект Закону від 16.01.2019р. № 9473 «Про внесення 

змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» щодо 

поновлення мораторію на проведення перевірок бізнесу контролюючими 

органами» у разі його прийняття буде яскравим прикладом нехтування 



інститутом екологічної відповідальності та буде суперечити вимогам 

екологічної політики Європейського співтовариства. 

8. Конференція висловлює занепокоєння тим фактом, що незважаючи на 

проведене Мінприродою України громадське обговорення проекту Концепції 

реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, строки 

проведення реформування в державі дозвільної системи у сфері промислового 

забруднення відповідно умов Директиви 2010/75/ЄС, які визначені самим 

Міністерством вже порушуються. Тому, учасники конференції звертаються до 

Мінприроди України прискорити проведення реформування в державі 

дозвільної системи у сфері промислового забруднення. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВИ ЕС ПРО МОРСЬКУ СТРАТЕГІЮ ДЛЯ 
ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ МАКРОФІТОБЕНТОСУ МОРСЬКИХ 

ВОД УКРАЇНИ 
 

Мінічева Г.Г. 
Інститут морської біології НАН України 

 
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарестська 

конвенція) [2] та Угода про асоціацію між Україною та ЄС [6], є основними 
міжнародними документами, які визначають просуванні України до 
європейських стандартів в області охорони, управління та моніторингу 
морських екосистем.  

Україна, як одна з 6-ти держав учасниць Чорноморської екологічної комісії 
(BSEC) виконуючи вимоги Чорноморської Програми інтегрованого 
моніторингу (BSIMAP  2017-2022), щорічно надає для BSEC національні звіти 
про результати оцінки морського середовища України за уніфікованими 
регіональними стандартами, розробленими у рамках Бухарестської конвенції. 
Після  підписання Угоди між Україною та ЄС, яка припускає імплементацію 
Водної рамкової  Директиви (WFD, 2000/60/EC) [7] та Директиви про Морську 
Стратегію  (MSFD, 2008/56/EC) [8], виникли нові завдання гармонізації 
національної природоохоронної політики до європейських стандартів, які 
пов'язані з досягненням основної мети - доброго екологічного стану 
перехідних, прибережних і морських вод (Good Ecological Status - GES). 

В процесі імплементації стандартів WFD і MSFD, в Україні зроблені  
важливі доробки проектів державних документів: «Морська стратегія України»  
[4];»Зелена книга. Стратегії водної політики України» [1]. Прийнятий 
процедурний документ «Порядок здійснення державного моніторингу вод» [5], 
який визначає основну мету державного моніторингу морських вод пов'язану з: 
- визначенням екологічного стану морських вод; - встановлення референтних 
умів для морських вод; - оцінки прогресу в досягненні встановлених 
екологічних цілей; - оцінки тенденцій довгострокових природних та 
антропогенних змін стану морських вод. 

 Морська Стратегія ЄС визначає водні покритонасінні рослини 
(Аngiosperm) і макроводорості (Macroalgae), які є основними елементами 
макрофітобентосу, в якості біологічних елементів (Biological Quality Elements), 
за станом яких можливо оцінювати тиск на морські екосистеми (Аnnex III, 
MSFD) [8]. Індикатори донної рослинності потрібні для визначення чотирьох 
Дескрипторів MSFD: №1 (Біологічна різноманітність); №2 (Інтродуковані 
види), №4 (Харчові ланцюги); №5 (Антропогенне евтрофуваня).  

 Використовуючи національні наробки в напрямку Морфофункціональної 
екології водної рослинності [3], показники активної поверхні макрофітобентосу 
були запропоновані  в якості індикаторів оцінки екологічного статус класу 
(Ecological Status Class – ESC) [10]. Для державного моніторингу ESC морських 
прибережних вод України було відібрано чотири морфофункціональні 
індикатори (табл.1). 



13 

Таблиця 1 – Морфофункціональні індикатори макрофітобентосу для оцінки 
екологічного статус класу (ESC) морських прибережних вод України 

Показник Смислове значення Формула 
Екологічна 
активність 
трьох 

домінантів, 
S/W3Dp 

Середнє значення питомої 
поверхні популяцій 
перших трьох домінантів 
фітобентосу 

 
 
 
де: S/Wpi  – питома поверхня популяцій 
домінантів. 

Середня 
екологічна 
активність 
видів, 
S/Wx 

Середнє значення питомої 
поверхні популяцій всіх 
видів фітобентосу. 

 

де: S/Wpi  – питома поверхня популяцій 
фітобентосу. 

Індекс поверхні 
фітоценозу, 

SIph 

Сумарна величина 
фітоповерхні утворена 
внеском всіх видів, 
фітоценозу з різною 
питомою поверхнею 
популяцій. 

 
 
де: S/Wpi  – питома поверхня популяцій 
фітоценозу; Bpi – біомаса популяцій 
фітоценозу.  

Чутливі види 
(Ssp) 

Відсоток чутливих видів 
(S/Wр ≤ 25 м2·кг-1) від 
загальної кількості видів 
флористичного складу 

 
Ssp  =   N sensitive sp. * 100 %, 

N total sp.  
 

де: N sensitive sp. – кількість видів, які мають 
S/Wp ≤ 25 м2·кг-1; N total sp. – сума чутливих 
і толерантних видів, які мають S/Wp  ≥ 25 
м2·кг-1  

 
Для проведення національного морського моніторингу за стандартами 

MSFD, необхідно виділення перехідних, прибережні і відкритих зон моря. У 
свою чергу, в кожній зоні повинні бути виділені водні тіла, в яких моніторинг 
ESC проводиться за певними значеннями біологічних індикаторів.  

На підставі  географо-гідрологічних критеріїв MSFD для Азово-
Чорноморського узбережжя України було виділено 32 прибережних водних 
тіла [9]. На основі морфофункціонального індикатору макрофітобентосу - 
S/W3Dp, що відображає екологічну активність домінантів фітоценозів, 32 
прибережних водних тіла були об'єднані в 10 субрегіонів Азово-
Чорноморського сектору України, які відрізняються  інтенсивністю первинно-
продукційного процесу (рис.1). На підставі багаторічних масивів національних 
даних, для кожного субрегіону були визначені граничні значення (Thresholds 
Value) S/W3Dp, за допомогою яких на основі екологічної активності домінантів 
макрофітобентосу,  можливо оцінювати GES / NotGES  морських прибережних 
екосистем (табл.2). Дані науково-методологічні  розробки є необхідним кроком 
імплементації MSFD до рівня державного моніторингу морських вод України. 
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Таблиця 2 – Граничні значення індикатору S/W3Dp, для визначення екологічного 
стану 10-ти субрегіонів Азово-Чорноморського сектору України 

N Субрегіон Водний об’єкт 

Морфофункціональний 
індикатор S/W3Dp, м2·кг-1

Граничні значення
 

Макси-
мальне 

Міні-
мальне Середнє 

«Добрий» 
екологі-
чній стан 

(GES) 

«Не
Добрий» 
екологі-
чний стан 

(Not 
GES) 

1 
Прибережні 

води 
півострова 
Крим 

CW12, CW13, 
CW14, CW15, 
CW16, CW17, 
CW18, CW19, 
CW20, CW21, 

CW22 

58,3 6,5 18,7 ≤25 >25 

2 

Затоки 
північно-
західної 
частини 

Чорного моря 

CW8, CW9, 
CW10, CW11 71,8 8,0 20,7 ≤28 >28 

3 
Кримське 
узбережжя 
Азовського 

моря 

CW23, CW24, 
CW25 86,1 9,7 21,2 ≤30 >30 

4 
Морські води 

навколо 
острова 
Зміїний 

CW1 98,3 22,9 39,6 ≤45 >45 

5 

Центральна 
частина 
північно-
західного 
шельфу 

Чорного моря 

Філофорне 
поле Зернова 

(глибина 
30-55 м) 

75,3 19 41,1 ≤47 >47 

6 

Північне 
узбережжя 
Азовського 

моря 
(включно 

Таганрогську 
затоку) 

CW27, CW28, 
CW29, CW30, 
CW31, CW32 

169 18,2 43,4 ≤50 >50 

7 Сиваська 
затока CW26 174 25,9 54,7 ≤60 >60 

8 

Периферійна 
частина 
північно-
західного 
шельфу 

Чорного моря 

Прибережній 
шельф 

(глибина 
15-29 м) 

122 25,1 56,4 ≤62 >62 

9 
Узбережжя 
Дунай-

Дніпровського 
межиріччя 

CW2, CW3, 
CW4, CW5, 
CW6, CW7 

255 26,7 59,2 ≤65 >65 

10 Авандельта 
Дунаю 

Транзитні 
води 449 62 229 ≤250 >250 
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 
РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ЄС ПРО МОРСЬКУ СТРАТЕГІЮ (2008/56/ЄС) 

 
Коморін В. М. 

Науково-дослідна установа «Український науковий центр екології моря» 
 
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом (ЄС) Україна має імплементувати низку директив ЄС, у тому числі 
рамкову Директиву ЄС про морську стратегію (MSFD) [1] та Водну Рамкову 
Директиву ЄС 2000/60/ЄC (WFD) [2]. Взагалі MSFD узагальнює вимоги, що 
визначені низкою інших директив ЄС та міжнародних угод, до яких крім  WFD 
відносяться також: Директива про очистки міських стічних вод 91/271/ЄЕС 
(UWWTD) [3], Директива щодо якості води для купання 2006/7/ЄС (BWD) [4]; 
Директива про оселища 92/43/ЄС (Habitats) [5]; Директива щодо охорони диких 
видів птахів 2009/147/ЄС (Birds) [6]; Спільна рибальська політика (CFP); 
Директива, що встановлює стандарти якості навколишнього середовища в 
галузі водної політики 2008/105/ЄС (EQSD) [7]; Директива про захист вод від 
забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел 
91/676/ЄС (Nitrates) [8], що представлено на рисунку 1.  

Мінприроди з метою імплементації MSFD необхідно здійснити заходи для 
здійснення наступних першочергових завдань: визначити базовий екологічний 
стан та статус екосистем Чорного та Азовського морів в межах виключної 
морської економічної зони України (ВЕЗ), визначити та затвердити критерії 
доброго екологічного стану (ДЕС) для екосистем Чорного та Азовського морів 
в межах територіальних вод та ВЕЗ, визначити природоохоронні цілі та 
індикатори, досягнення яких має забезпечити наближення екологічного стану 
та статусу екосистем Чорного та Азовського морів в межах територіальних вод 
України та ВЕЗ до ДЕС.  

Базовою організацією України, яка здійснює науково-методичне та 
практичне забезпечення реалізації визначених заходів є науково-дослідна 
установа «Український науковий центр екології моря». 
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Рисунок 1 – Міжнародні угоди, вимоги яких узагальнюються MSFD 
 
Базову оцінку та ДЕС по 8 з 11 дескрипторам вже підготовлено за участю 

УкрНЦЕМ як в межах національних програм [9, 10, 11], так і міжнародного 
проекту EMBLAS II [12, 13]. Все це повинно увійти складовими до Морської 
стратегії України.  

Відповідно до ст. 11 MSFD Україна повинна на основі базової оцінки, 
здійсненої відповідно до частини 1 ст. 8, розробити і застосовувати програму 
екологічного моніторингу для постійної оцінки екологічного стану морських 
вод, базуючись на переліках характеристик, видів джерел та наслідків впливу, 
зазначених у Додатках ІІІ і V MSFD [1]. 

Відповідно до Порядку здійснення державного моніторингу вод, який 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 
758 [14] (надалі Порядок) на виконання вимог MSFD і WFD створена 
УкрНЦЕМ у 2018 р. Програма державного екологічного моніторингу морів 
України [15]. 

Ця Програма моніторингу складається із підпрограм спостережень по 
первинним показникам, індикаторам, критеріям, та їх інтеграції у комплексну 
оцінку за 11 дескрипторами відповідно до MSFD для окремих регіонів, 
наведених на рис. 2. 

Основні підпрограми: 
- біорізноманіття – оселища водної товщі; 
- біорізноманіття – оселища морського дна; 
- біорізноманіття – рухливі види (риби, ссавці, птахи); 
- види-вселенці; 
- промислові види риб і молюсків; 
- евтрофікація; 
- гідрографічні зміни; 
- забруднюючі речовини (ЗР); 
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- ЗР в морепродуктах; 
- сміття; 
- енергія, у тому числі підводний шум. 
Суб’єктом державного моніторингу морських та прибережних вод є 

Мінприроди. Головною організацією виконавцем є УкрНЦЕМ. 
Відповідно до Порядку моніторинг здійснюється для територіального моря 

та ВЕЗ і залежно від цілей та завдань поділяється на: 
- базовий оціночний моніторинг морських вод; 
- супровідний моніторинг морських вод; 
- дослідницький моніторинг морських вод. 
Базовий оціночний моніторинг морських вод здійснюється з метою: 
- визначення екологічного стану морських вод; 
- встановлення референційних умов для морських вод; 
- оцінки тенденцій довгострокових природних та антропогенних змін 

стану морських вод. 
Супровідний моніторинг морських вод здійснюється для морських вод, для 

яких існує ризик недосягнення ДЕС, та для (морських) зон (територій), які 
підлягають охороні з метою оцінки прогресу у досягненні встановлених 
екологічних цілей. 
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Дослідницький моніторинг морських вод здійснюється за рішенням 
Мінприроди у випадках: 

- техногенних аварій; 
- природних катастрофічних явищ; 
- виявлення в ході здійснення базового оціночного або супровідного 

моніторингу морських вод відхилень у значеннях показників якості 
морських вод або інших параметрів, які можуть вплинути на досягнення 
ДЕС морських вод та причини яких потребують встановлення. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ 
РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ 

 
Сапко О.Ю. 

Одеський державний екологічний університет 
 

Територія України вкрита густою мережею річок, більшість яких 
належить до басейнів Чорного, Азовського та Балтійського морів. Усього в 
Україні нараховується понад 71 тис. річок та струмків, 69 тис. з яких мають 
довжину до 10 км, загальним стоком більше 87 км3/рік. Розподіл річок по 
території України дуже нерівномірний. Найбільш густою річковою мережею 
відрізняється західна частина, найменш густою – південна, степова частина, де 
місцями водотоки цілком відсутні. Значна частина водних ресурсів, які 
використовуються, припадає на поверхневі води – річки та озера.  

Не дивлячись на значну кількість річок, Україна відноситься до регіонів, 
які не забезпечені прісною водою у достатній кількості та відчуває потребу у 
питній воді відповідної якості. 

1 вересня 2017 р. Україною було підписано Угоду про асоціацію з 
Європейським Союзом (Угоду). Відповідно до розділу V глави 6 цієї Угоди, 
співробітництво України та ЄС має на меті збереження, захист, поліпшення і 
відтворення якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське 
середовище. Управління водними ресурсами повинно здійснюватися на основі 
Водної рамкової Директиви 2000/60/ЄС. 
Водна рамкова директива закріплює райони річкових басейнів, визначені не 
відповідно до адміністративних чи політичних кордонів, а згідно з межами 
річкового басейну як природного гідрографічного цілісного об’єкту. 
Завданням Водної рамкової директиви є: забезпечення людей питною водою, 
постачання води для інших господарських потреб, охорона водного середовища 
і обмеження наслідків повеней і посух. Головними цілями регулювання є:  

• впровадження концепції інтегрованого управління басейнами рік, 
беручи до уваги потреби всіх споживачів;  

• впровадження принципів створення водних регіонів;  
• єдине визначення цілей і методів правового регулювання;  
• визначення спеціалізованої урядової адміністрації на рівні басейнів 

рік;  
• впровадження програм і планів як інструментів для досягнення 

належного стану вод;  
• встановлення правил повернення витрат за водні послуги. 

Відповідно до Водної рамкової директиви головним робочим інструментом 
інтегрованого управління водними ресурсами є «План управління річковим 
басейном». Це стратегічний документ розвитку річкового басейну. Він дозволяє 
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впровадити інтегроване управління водними ресурсами в річковому басейні, а 
саме:  

• досягти доброго стану води, запобігти її подальшому погіршенню,  
• збалансовано використовувати водні ресурси,  
• відновлення водних ресурсів і екосистем,  
• посилити охорону і поліпшити стан водного середовища шляхом 

впровадження заходів для поступового зменшення скидань 
небезпечних речовин, а в подальшому припинити і ліквідувати такі 
скидання. 

Інтегроване управління річковим басейном це процес координації збереження, 
управління та розвитку водних, земельних і пов’язаних з ними ресурсів в межах 
конкретного річкового басейну. Такий підхід до управління дозволяє отримати 
найбільш оптимальні та справедливі економічні і соціальні вигоди, які 
пов’язані з використанням водних ресурсів, водночас зберігаючи і, там де 
необхідно, відновлюючи прісноводні екосистеми.  
На виконання Угоди, перед державою поставлено наступні задачі: 

• прийняття національного законодавства та визначення 
уповноваженого органу (органів);  

• закріплення на законодавчому рівні визначення одиниці 
гідрографічного районування території країни;  

• розроблення положення про басейнове управління з покладенням на 
нього функцій, передбачених;  

• визначення районів річкових басейнів та створення механізмів 
управління міжнародними річками, озерами та прибережними водами;  

• аналіз характеристик районів річкових басейнів;  
• запровадження програм моніторингу якості води;  
• підготовка планів управління басейнами річок, проведення 

консультації з громадськістю та публікація цих планів.  
На теперішній час Україною ведеться значна робота по впровадженню 

Водної Рамкової Директиви ЄС. 
Окремі принципи інтегрованого управління водними ресурсами вже 

впроваджуються в господарську практику. Так, відповідно до Закону України 
№ 1641-VIII від 4 жовтня 2016 р. «Про внесення змін у деякі законодавчі акти 
України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними 
ресурсами за басейновим принципом», територію України поділено на 9 
водогосподарських ділянок за основними річковими басейнами України. Межі 
річкових басейнів, суббасейнів і водогосподарських ділянок затверджує 
Мінприроди України. Водогосподарські ділянки в межах районів річкових 
басейнів з урахуванням басейнового принципу управління, адміністративно-
територіального устрою, фізико-географічних умов і господарської діяльності 
виділяє Мінприроди України.  
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Цим же документом вказано на то, що Плани управління річковими 
басейнами розробляються та виконуються з метою досягнення екологічних 
цілей, визначених для кожного району річкового басейну, у встановлені строки, 
а також визначено його основні елементи. Створення Плану управління 
річковим басейном, що по суті являє собою регламент для окремих 
поверхневих та підземних водних об’єктів, є одним з найважливіших напрямів 
поліпшення стану та рівня забезпеченості водними ресурсами населення та 
основних галузей економіки країни. 

Прийняття цього Закону, фактично, наближує українське законодавство 
до Водної рамкової директиви ЄС та відкриває шлях до розроблення механізмів 
управління водними ресурсами за басейновим принципом. Документом також 
передбачена участь громадян та їхніх об’єднань у підготовці Планів управління 
річковими басейнами, а також введення гідрографічного та водогосподарського 
районування України.  

Розробка перших Планів управління річковим басейном для кожного 
району річкового басейну почалася в період виконання «Загальнодержавної 
цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» (затверджена 
Законом України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI). Ця Програма є стратегічним 
документом розвитку водогосподарської галузі. Її заходи передбачають 
впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами шляхом 
узгодження водоохоронної й водогосподарської діяльності у річковому басейні. 

Типове положення про Басейнові ради було ухвалено в 2017 р. 
прийняттям Порядку розроблення плану управління річковим басейном, 
затвердженого Постановою КМУ від 18 травня 2017 р. № 336. А вже в період з 
вересня по грудень 2018 року було створено 13 басейнових рад відповідно до 
існуючих районів річкових басейнів (за винятком району басейну річок 
тимчасово окупованого Криму), а саме басейнові ради: Сіверського Донця та 
Нижнього Дону; Десни та Верхнього Дніпра; Тиси; Прип’яті; річок 
Причорномор’я; річок Прут та Сірет; річок Приазов’я; Нижнього Дунаю; 
Середнього Дніпра; Дністра; річок Західного Бугу та Сяну; Південного Бугу; 
Нижнього Дніпра. 

До басейнових рад можуть входити як представники центральних органів 
влади, місцевого самоврядування, так і водокористувачі й громадські активісти. 
Окремим пунктом визначається, що у складі ради водокористувачів має бути не 
менше 30 %. У такий спосіб держава намагається залучити до прийняття 
рішень суб’єктів господарювання. Специфіка і ефективність роботи рад 
залежить від того, як саме буде налагоджена взаємодія, адже басейнові ради є, в 
першу чергу, дорадчими органами, де обговорюються проблеми й можливі 
шляхи їх подолання. 

19 вересня 2018 р. Постановою КМУ від № 758 було затверджено 
Порядок здійснення державного моніторингу вод. Цей Порядок відповідає 
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директивам ЄС і надає можливості отримати більше інформації про стан вод в 
Україні. 

Новий порядок принципово змінює існуючу систему моніторингу, адже 
створює всі необхідні передумови досягнення доброго екологічного та 
хімічного стану вод. Він знімає дублювання функцій між різними суб’єктами 
моніторингу, передбачає чітку процедуру та системний підхід до відстеження 
стану наземних, підземних, морських вод.  

Нова система моніторингу поверхневих, підземних та морських вод 
передбачає: 

• чіткий розподіл обов’язків між організаціями, які вимірюють 
показники, без дублювання повноважень; 

• розширений список біологічних, гідроморфологічних, хімічних і 
фізико-хімічних показників для моніторингу; 

• запровадження шестирічного циклу моніторингу; 
• введення класифікації стану вод: 5 класів екологічного стану і 2 класи 

хімічного стану; 
• збільшення кількості пунктів моніторингу вод з сотень до декількох 

тисяч. 
Завдяки впровадженню нової системи моніторингу будуть отримані дані, 

необхідні для розробки Планів управління річковими басейнами. 
На теперішній час в Україні розроблено проект Стратегії водної політики 

держави у форматі Зеленої книги, який передбачає створення необхідних 
правових, організаційних і фінансових основ для виконання планів управління 
річковими басейнами. В основу проекту Стратегії водної політики покладено 
наступні базові принципи: 

• інтегроване управління водними ресурсами за басейновим 
принципом; 

• запобігання та попередження виснаження і забруднення водних 
об’єктів; 

• дотримання принципу «водокористувач і забруднювач платить»; 
• необхідність врахування сьогоденних потреб при управлінні водними 
ресурсами без завдання шкоди або ж можливих збитків для 
прийдешнього чи майбутніх поколінь. 

На теперішній час в Україні ведеться робота щодо створення механізмів 
управління міжнародними річками, озерами та прибережними водами, аналізу 
характеристик річкових басейнів. 

Отже, Україною виконана значна робота по інтеграції Європейського 
законодавства. Впровадження нової системи управління дозволить забезпечити 
досягнення цілей водної політики, зокрема доброго екологічного стану води, 
ефективності її використання.  
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Застосування індикаторів, що мають контролювати біологічне 

різноманіття водних екосистем, необхідне для підтримки їх стабільного 
існування та попередження негативних впливів антропогенного навантаження. 
Ця проблема активно вирішується на чисельних засіданнях Міжнародних 
організацій:  Секретаріатом Міжнародної комісії з охорони Чорного моря від 
забруднення (BSC), Комісією з захисту оточуючого середовища Балтійського 
моря (HELCOM), Європейською агенцією з охорони природи (EEA), 
програмою з охорони оточуючого середовища ООН (UNEP) та входить у 
відповідні програми екологічного моніторингу, наприклад для водних 
екосистем Чорного моря [17]. Серед останніх – програма MISIS (2012-2014) для 
Болгарії, Румунії і Туреччини, EMBLAS – Грузії, Російської Федерації і 
України, проект ANEMONE, що розпочався з поточного року. 

Новий підхід для визначення якості водного середовищ. Згідно Морської 
стратегії Водної Рамкової Директиви ЕС (MSFD) базується на переважній 
значущості біологічних показників якості води над хімічними. Крім того, для 
більш детальної оцінки якості водного середовища аналогічно Водної Рамкової 
Директиви (WFD) у MSFD стали використовувати п’ятибальну оцінку якості 
води: висока (High), добра (Good), середня (Medium), бідна або низька (Poor), 
погана (Bad). 

Основними проблемними питаннями методики визначення якості 
морського середовища за біологічними показниками, які повинні бути 
розроблені для ключових компонентів водної екосистеми (criteria elements): 
фітопланктону, зоопланктону, фітобентосу та зообентосу є: 

1. Обґрунтування еталонних умов (referent conditions) якості водного 
середовища, які можуть бути прийняті як показники «добрих екологічних 
умов» (Good Environment Status - GES) по WFD [10], (Good Ecological State - 
GES) згідно MSFD [11] або «відмінної - High» чи «доброї - Good» якості води. 

2. Пошук ключових показників (характеристик, метрик) стану згаданих 
життєвих форм. 

3. Температурні параметри виділення сезонів (біологічної зими, весни, літа 
і осені). 

Згідно з рекомендаціями проекту MISIS фахівцями Болгарії, Румунії і 
Туреччини, під еталонними умовами, пов'язаними з реєстрацією 
великомасштабного евтрофікації на початку 1970-х років, були прийняті 
середні значення характеристик стану фітопланктону, зоопланктону і 
макрозообентосу, попередні до цього періоду [16]. Іншими словами, середні 
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значення характеристик за період 1950-1970 були визначені, як відповідні 
найбільш високому екологічному рівню (ESC), а їх середні значення за період 
1980-1990 відповідали найгіршим якості морських вод. 

У разі відсутності тривалих рядів спостережень (менше 40 років), а також 
того факту, що вселення реброплава Mnemiopsys leidyi в 1980-х роках, призвело 
до катастрофічних змін в пелагічній екосистемі Чорного моря в 1990-х [14], 
можна використовувати такі індикатори стану пелагіалі, що чутливо 
відображають рівень евтрофікації, наприклад, структурно-функціональні 
характеристики гідробіонтів: первинна і вторинна продукція, вміст хлорофілу 
«а», питома поверхня водоростей макрофітів (S/W). Останній зі згаданих 
показників, добре відображає загальну динаміку змін, що відбулися на 
північно-західному шельфі Чорного моря з початком великомасштабної 
евтрофікації (Рис. 1). Багаторічні зміни S/W добре відповідають динаміці 
насичення морських вод киснем в поверхневому шарі, а також річної 
концентрацією хлорофілу «а» в глибоководній частині Чорного моря [7, 8], 
тобто корелюють з інтенсивністю функціонування фіто- и зоопланктону. 

Для встановлення граничних значень ключових показників 
(характеристик) необхідно визначити їх крайні значення, відповідні «дуже 
хорошому» (High) і «дуже поганому» (Bad) якості води. Якщо скористатися 
річною динамікою вже згаданої S/W макрофітів, то найбільш високому 
екологічному рівню морської води будуть відповідати роки з мінімальним 
значенням S/W, а дуже поганому - з максимальним (Рис. 2). Такий підхід може 
бути використаний для визначення середніх порогових значень всіх 
біологічних показників якості морського середовища для обраних таким чином 
років. Дуже важливо, що даний підхід дозволяє врахувати і екстремальні 
впливи температури. Так, у 2010 році, який характеризувався екстремально 
високою температурою води, якість води по показнику S/W була «погана» (див. 
Рис. 2). 

Визначивши середні крайні значення характеристик (показників, або 
метрик) порогові значення п'яти класів якості води можна знайти за допомогою 
процентілей [5], за допомогою стандартних обчислень за Excel. 

За показниками евтрофікації в північно-західній частині Чорного моря 
виділяють три райони [8], які також слід враховувати при аналізі якості 
морських вод. 
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Рис. 1 – Історичні етапи евтрофікації північно-західного чорноморського 
шельфу: I - природний стан; II - інтенсивна евтрофікація; III – стабілізація 

(нерухомість); IV - стійка тенденція деевтрофування [9]. 
 

 

 
Рис. 2 – Довгострокова динаміка екологічного статусу водного середовища у 

ПЗЧМ: Н - Високий (блакитний); G - Добрий (зелений); M - помірний 
(жовтий); P - низький (помаранчевий); В - поганий (червоний) за значеннями 

поверхневого індексу (SІ) макрофітів (звіт Г.Г. Мінічевої консультативній групі 
з біологічного різноманіття BSC). 
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Рис. 3 – Райони Чорного моря (1-7), виділені для вивчення кількісних 

закономірностей і механізмів евтрофікації [8]. 
 
Ключові показники компонентів екосистеми (criteria elements) за 

зоопланктоном: загальна біомаса В, мг⋅м-3) за минулими сезонами за останні 
три роки (тренд); частка ночісвітки Noctiluca scintillans від загальної біомаси 
зоопланктону (Noc, %); частка біомаси Copepoda (Cop, %); індекс Шеннона (H', 
біт·екз-1) за чисельністю, як кількісний показник біологічного різноманіття [16]. 

Для підвищення якості визначення стану морської води за зоопланктоном 
у теперішний час додатково оцінюється можливість використання ще двох 
показників: частка біомасі желетілих - усіх реброплавів, гідроїдних та 
сцифоїдних медуз (Jel, %); питома продукція зоопланктону (Р, доба-1). 

За рекомендаціями MSFD особлива увага приділяється інтегрованим 
показникам стану життєвих форм гідробіонтів (Kƒ), що дає можливість 
об’єднати усі зазначені вище показники у один. Обчислення інтегрального 
показника стану зоопланктону (Кƒ) виконувалась за рівнянням М.Д. Бурштейна 
[1]: 

 
Кƒ  = (Ki min

a)0,5 · ( K1
a1 · K2

a2 · … · Kn
an)1/2n 

 
де К1, К2, Кn - метрики (різні характеристики зоопланктону); а1, а2, аn - вагові 
коефіцієнти метрик; n - кількість метрик. Вагові коефіцієнти обчислювались як 
коефіцієнт кореляції кожної характеристики за індексом Шенонна допускаючи, 
що у найкращих умовах оточуючого середовища біологічне різноманіття є 
максимальним. Ваговий коефіцієнт H' приймався рівним 0.9. Усі метрики 
перетворювалися таким чином, що враховували максимально можливі значення 
(для більшості характеристик, наприклад, В, Noc, Jel, вони відповідали 
зворотної величині, що відповідала за вищу якість води, тобто 1 – Kn). Для H' 
значення К поділялося на 3.5, тобто на максимальне зареєстроване значення за 
весь період формування бази вихідних даних. Таким чином, з одного боку усі 
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значення посилювали один одного (наприклад, добрий екологічний стан 
спостерігався при максимальній біомасі копепод і мінімальній – ночесвітки), з 
другого боку фактично усі характеристики (метрики) відповідали 
максимальному значенню відносної екологічної якості (Ecological Quality Ratio 
- EQR).  Кількісно EQR це відношення кількісного значення метрики, або 
інтегрального показника якості водного середовища, до його еталонного 
значення. Значення цього відношення лежить у діапазоні від 0 до 1. Загальні 
умови ключових обчислюваних параметрів рівняння:   0 < Ki ≤ 1 та  0 < ai ≤ 1.  

Температура води є одним з основних факторів, що впливають на водні 
організми і визначають їх функціональну активність. Температура визначає 
«біологічні сезони» в море [12, 13]. 

Чорне море є помірне-континентальною водоймою з великою амплітудою 
сезонних коливань температури. У зимовий час температура поверхневого 
шару моря знижується до 4-6 °С на північному сході і на 6-8 °С в центральній 
частині відкритого моря. Влітку температура досягає 27 °C і вище. Формування 
сезонного термокліна починається в квітні-травні, в залежності від 
регіональних кліматичних умов. Цей період, як правило, асоціюється з 
гідрологічними та біологічними змінами навесні і супроводжується цвітінням 
фітопланктону і репродуктивною активністю багатьох пелагічних і донних 
безхребетних (з розвитком їх пелагічних личинок). Влітку, коли верхній шар 
стає більш теплішим, термоклін заглиблюється, і до осені товщина верхнього 
перемішаного шару може досягати 30-50 м залежно від динаміки вод. Нижче 
термокліну температура круглий рік постійна і становить 7-8 °С. Сезонне 
положення термокліну обумовлює вертикального розподілу теплолюбних 
зоопланктерів. Осінні шторми і падіння температури руйнують термоклін і 
взимку температура стає практично гомогенною у всій товщі води в більшості 
районів моря за винятком прибережних районів, де вона може бути і нижчою. 

При виділенні біологічних сезонів у морі особливе значення має 
температура води, коли враховуються гідрофізичні умови [3]: 

• Зима - Tводи <8 °С (відсутність термокліну), 
• Весна - Tводи 8-16 °С (формування термокліну), 
• Літо - Tводи> 16 °С (термоклін), 
• Осінь - Tводи 16-8 °С (заглиблення термокліну). 

Особливості виділення біологічних сезонів у морі: 
• Зима і літо характеризуються граничними температурами води і 

відсутністю виражених градієнтів швидкості їх зміни. 
• Весна і осінь, навпаки, виділяються по максимальній швидкості змін 

температури води. 
• Біологічна весна в Чорному морі починається після досягнення 

температури води 8-10 °С. 
Сезонність гідрофізичних характеристик може незначно змінюватися в 

залежності від регіональних кліматичних умов і географічного положення, але 
в загальних рисах має загальну закономірність для всього Чорного моря [2]. 
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Відмінності в річній динаміці температури води біля берегів Грузії, 
Російської Федерації та України на підставі довідкової літератури [4, 7] 
відрізняється (Табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Середньомісячна температура води біля узбережжя країн Чорного 
моря в 2010 і 2011 роках. 

  
Одеса  
(Ua)

Геленджик 
(Ru) 

Поті 
(Ge)

Сіноп 
(Tu)

Бургас 
(Bg) 

Констанца 
(Ro)

2010 
Січень 2.75 10.41 12.21 10.52 7.46 6.23
Лютий 0.88 8.76 9.40 8.81 3.53 2.56

Березень  3.73 8.93 8.77 7.78 5.23 4.52
Квітень 9.42 10.79 10.58 10.37 10.29 10.85
Травень 16.21 16.56 17.34 15.50 15.71 14.69
Червень 21.55 22.40 22.08 20.91 20.62 19.08
Липень 24.36 26.19 25.77 25.05 24.98 25.25
Серпень 27.03 27.68 28.74 27.02 27.09 27.37
Вересень 20.04 24.98 25.54 22.18 22.81 21.16
Жовтень 14.24 19.26 20.25 18.19 16.89 15.48
Листопад 11.97 16.34 16.78 15.61 14.36 14.03
Грудень 7.12 13.75 11.14 13.08 10.91 9.87

2011 
Січень 3.15 11.65 12.33 10.49 7.39 4.99
Лютий 3.73 9.44 7.87 8.83 5.56 4.89

Березень  2.10 8.53 9.33 7.82 4.26 2.98
Квітень 7.57 9.61 9.56 8.47 8.13 7.84
Травень 15.47 15.87 14.68 13.76 15.97 17.35
Червень 21.82 21.54 21.46 19.99 21.4 20.68
Липень 22.89 24.28 24.31 23.62 24.48 23.37
Серпень 22.61 25.00 25.62 24.66 24.77 23.91
Вересень 20.87 23.51 23.88 23.11 23.38 22.68
Жовтень 15.46 18.32 19.88 18.84 19.84 18.02
Листопад 8.15 14.09 3.43 13.86 11.79 10.02
Грудень 6.76 11.01 10.99 11.26 9.67 8.73

 
Моніторинг фіто- і зоопланктону рекомендується проводити в періоди, які 

відповідатимуть чотирьом описаним вище біологічним сезонам. Початок і 
тривалість яких відрізняється в прибережних районах чорноморських країн. 
Таким чином, температура води, а не календарні дати, повинні бути сигналом 
для відбору проб (Табл. 2). 

Відбір проб необхідно здійснювати після досягнення морською водою 
регламентованої температури і адаптації прибережної екосистеми до даного 
режиму протягом декади (виключити відбір проб при впливі сгонно-нагінних 
вітрових явищ). 
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Таблиця 2 – Графік відбору проб відповідно до сезонів в різних районах 
Чорного моря 

Район Календарні 
місяці

Температура води, 
0С

З   И   М   А
Одеса XII-IV < 8
Геленджик I-III < 10
Батумі I-III < 10

В   Е   С   Н   А
Одесса IV-V 8-18
Геленджик IV-V 10-18
Батумі IV-V 10-18

Л   І   Т   О
Одеса VI-VIII > 18
Геленджик VI-IX > 20
Батумі VI-IX > 20

О   С   І   Н   Ь
Одеса IX-XI 18-10
Геленджик X-XII 20-12
Батумі X-XII 20-12

 
Геленджик і Батумі близькі за температурного режиму. Однак, у зв'язку з 

різною швидкістю зміни температури води: 
• зима біля берегів Одеси коротше на місяць, в порівнянні з Геленджиком і 

Батумі; 
• весняний і літній періоди наступають на місяць раніше, при цьому літо на 

один місяць триваліше; 
• осінній період у часі збігається. 
Відбір проб макрофітобентосу, який на відміну від фітопланктону має 

значно більшу тривалість розвитку, також проводиться 4 рази на рік, але в 
періоди, пов'язані c інтенсивністю фотосинтетичної активності радіації [14]. 
Зима, весна, літо і осінь найбільш яскраво проявляються для донної 
рослинності в першій декаді березня, червні, вересні і грудні відповідно. 

При виділенні районів моря для моніторингу слід брати до уваги, що слід 
виділяти: 

• Прибережні морські води - прибережну смугу від берега (урізу води) на 
видаленні однієї милі у бік моря. Якщо взяти до відому, що зоопланктонні сітки 
мають висоту біля 2 метрів мінімальна глибина їх використання становить не 
більш як 5 метрів. Тому в Україні, що має мілководний шельф слід 
використовувати солоність води. Коли солоність дорівнює  10 0С то ці дані слід 
враховувати для визначення прибережних вод, хоча проби можуть бути 
відібрані далеко від берега. Коли солоність дорівнює більш ніж 100С, то це 
шельфові води. 

• Шельфові води – відокремлюються від берегової зони своєю відстанню 
до однієї милі від берега та глибини до 50 м. 

• Відкриті води – розповсюджені від глибини 50 м і глибше у межах 
територіальних вод держави (див. Рис. 3). 
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Райони моніторингу виділяються національними експертами з 
урахуванням розподілу донного ландшафту, глибини, впливу річкового стоку і 
антропогенного тиску. 

На завершення слід підкреслити, що щодо вимог ЄС до моніторингу 
морських вод в якості ключових показників розвитку планктону - загальна 
біомаса (чисельність) фітопланктону і зоопланктону - використовують не їх 
середньорічні значення, а загальний тренд їх змін за минули три роки, тобто 
середню за три попередні роки. Дані вимоги обґрунтовані тим, що враховують 
відхилення результатів моніторингу конкретного року, пов'язані із загальними 
змінами умов існування екосистеми, в тому числі кліматичними. Такий підхід 
видається правильним, так як згладжує природні зміни, зумовлені великою 
кількістю інших факторів, що впливають.  

На прикладі багаторічного моніторингу у аванделті Дунаю 2004-2017 рр.  
були проаналізовані дані гідрологічних і біологічних показників за середніми 
щомісячними значеннями, які включали в себе осереднені дані від 15 до 20 
станцій. Визначили інтегральний показник, а потім екологічний клас якості за 
методикою WRD. Всього для визначення порогових значень інтегрального 
показника стану зоопланктону у весінній період проаналізовані данні 51 
станції, літом – 119, а восени - 96 (Табл. 3). 
 
Таблиця 3 – Порогові значення інтегрального показника (Кƒ) стану 
зоопланктону для визначення якості поверхневих вод (горизонт 0-10 м) 
морського середовища у Дунайському районі Чорного моря 

Якість води 
Висока Добра Середня Недостатня Погана 

Весна 
> 0.483 0.482-0.437 0.436-0.365 0.365-0.268 < 0.268 

Літо 
> 0.584 0.584-0.513 0.512-0.411 0.410-0.376 < 0.376 

Осінь 
> 0.663 0.663-0.620 0.619-0.539 0.538-0.473 < 0.473 

 
Добра якість була в листопаді 2004 та восени 2005 року. У період з 2006 

року і до літа 2007 якість погіршилась. В цих роках було найгірша якість. З 
2008 і до 2013 року показники якості виросли до середньої. У вересні 2015 року 
якість знову підвищилася до доброї. Надалі (осінь 2015 - літо 2016) 
спостерігали середні показники якості та навіть нижче середнього (листопад 
2016). І з 2017 року якість водного середовища покращилась, що відобразилося 
на показниках GES (Рис. 4). 
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Рис. 4 – Динаміка якості морських прибережних вод Дунайського району 

Чорного моря за п’ятибальною оцінкою (див. Табл. 4). 
 

Можна зробити висновок, що у період з 2004 по 2017 рік якість воді у 
прибережній зоні моря  української дельти Дунаю змінювалась від середньої до 
доброї. 

 
Література 

1. Бабенко В.В., Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Черныи� Е.Д., Романов 
Н.Н., Герасимчук А.В. Обработка геологической информации на 
микрокалькуляторе.- М.: Недра, 1988.- 134с. 

2. Блатов А.С., Булгаков Н.П., Иванов В.А., Косарев А.Н., Тужилкин В.С. 
Изменчивость гидрофизических 

3. Виноградов М.Е., Сапожников В.В., Сушкина Е.А. Экосистема Черного 
моря.- Москва: Наука, 1992.- 112 с.  

4. Ильин Ю.П., Репетин Л.Н., Белокопытов В.Н., Горячкин Ю.Н., Дьяков 
Н.Н., Кубряков А.А., Станичный С.В. Гидрометеорологиеские условия морей 
Украины. Том 2: Черное море.- Севастополь, 2012.- 421 с. 

5. Семенченко В.П. Принципы и системы биоиндикации текучих вод.- 
Минск: Изд-во «Орех», 2004.- 124с. 

6. Сіохін В.Д., Александров Б.Г., Черничко Й.І., Дубина Д.В., Волох А.М., 
Мацюра О.В., Мальцева І.А., Андрющенко Ю.О., Горлов П.І., Подорожний 
С.М., Чесалін М.В., Чесаліна Т.Л., Винокурова С.В., Кирикова Т.О., Долинна 
О.М., Сальнікова-Буденко І.Б., Сіохін Є.В. Оцінка ландшафтного та 
біологічного різноманіття інтегральними біологічними індикаторами та 
маркерами. – Мелітополь: МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014. – 153с. 

7. Справочник по гидрологическому режиму морей и устьев рек СССР.- 
Часть 1, Т. 4, Вып. 1: Черное море.- Киев, 1970.- 386 с. 



37 

8. Юнев О.А. Антропогенная эвтрофикация Черного моря: количественная 
оценка, механизмы, роль в распределении органического вещества по 
основным трофическим цепям в пелагиали // Автореф. дис. на соиск. науч. ст. 
док. биол. наук.- Севастополь, 2012.- 45с. 

9. Alexandrov B., Minicheva G., Zaitsev Yu. Black Sea network of marine 
protected areas: European approaches and adaptation to expansion and monitoring in 
Ukraine.- In: Management of marine protected areas: a network perspective from the 
Mediterranean and Black Sea / Ed. by Paul D. Goriup.- Wiley-Blackwell Publ., 
2017.- P. 259-282.- 312pp. 

10. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
October 2000 establishing a framework for the community action in the field of water 
policy // Official Journal of the European Communities.- 2000.- P. 1-73. 

11. Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 
June 2008 / Official Journal of the European Union / P. 19-40. 

12. Hoffmann G.E., Todgham A.E. Living in the now: physiological 
mechanisms to tolerate a rapidly changing environment // Annu. Res. Physiol.- T. 
72.- 2010.- P. 127-145.  

13. Portner H.O. Climate variations and the physiological basis of temperature 
dependent biogeography: systemic to molecular hierarchy of thermal tolerance in 
animals // Comp. Biochem. Physiol.- 2002.- T. 132.- P. 739-761.  

14. Minicheva G.G. National Pilot Monitoring Studies and Joint Open Sea 
Surveys in Georgia, Russian Federation and Ukraine, 2016.- Scientific Report.- 
Presentation on the EMBLAS workshop, 19 February, 2017, Tbilisi, Georgia. 

15.  Minicheva G., Afanasiev D., Tsetskhladze M., Mgeladze M., Tretiak I. II.4. 
Macrophytobenthos.- National Pilot Monitoring Studies and Joint Open Sea Surveys 
in Georgia, Russian Federation and Ukraine, 2016.- Draft Scientific Report.- 
February 2017.- P. 170-184. 

16.  Moncheva S., Boicenco L. (Eds). State of Environment Report of the 
Western Black Sea based on Joint MISIS cruise.- MISIS Joint Cruise Scientific 
Report.- 2014.- 401 pp.  

17. Reynolds P. The development of environmental indicators of monitor the 
effectiveness of environmental pollution reduction policies in the Black Sea basin // 
Report.- GEF/UNDP Black Sea Ecosystem Recovery Project.- Istanbul, Turkey: 
2000.- 106pp. pjreynolds@blacksea-environment.org 

18. Stefanova К., Stefanova E., Doncheva V. A classification system for 
evaluation of ecological status of coastal marine waters in respect of zooplankton 
biological element of quality / Proceeding of „Seminar of ecology – 2015 with 
international participation”, 23-24.04.2015.- Sofia, Bulgaria, 2016.- P. 231-240. 

19. Zaitsev Yu. and Öztürk B. (Eds) Exotic species in the Aegean, Marmara, 
Black, Azov and Caspian Seas. Published by Turkish Marine Research Foundation.- 
Istanbul, Turkey 2001.- 267 pp.  



38 

ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЄС ДО УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОВИХ РЕАЛІЙ 

 
Нємцова О.А. 

Одеський державний екологічний університет 
 

Актуальність теми дослідження. Інститут екологічної відповідальності є 
основоположним підґрунтям реалізації екологічної політики кожної держави. 
Неефективність національного інституту екологічної відповідальності набуває 
власного прояву у невпинному зростанні кількості правопорушень, 
спрямованих проти довкілля. Так, за даними Генеральної Прокуратури України, 
за період січень – квітень 2019 року кількість вчинених кримінальних 
правопорушень проти довкілля становила 1088[3]. Подібна тенденція 
призводить до зниження рейтингових показників України в межах 
міжнародного простору, що негативним чином впливає на імідж України, як 
майбутнього члена Європейського Союзу. За результатами розрахунків 
Єльсинського і Колумбійського університетів у співпраці з Всесвітнім 
економічним форумом, Україна посіла у 2018 році 109 місце серед 180 країн 
Світу за індексом екологічної ефективності[7]. Зайняття у зазначеному 
рейтингу перших місць переважно країнами ЄС, визначає необхідність 
запозичення досвіду цих країн не лише з позиції євроінтеграційних процесів, до 
яких залучена Україна, але і в контексті отриманих цими країнами результатів 
від співпраці з питань розробки правового базису, який заклав підґрунтя для 
отримання таких результатів. 

Аналіз останніх досліджень. Окремі питання екологічної відповідальності 
стали предметом досліджень таких вітчизняних науковців, як В.І. Андрейцев, 
Н.М. Андрєєва, В.С. Загорський,М.В. Краснова, М.О. Медведєва, А.В. Шегда,та 
інших науковців. Разом з тим, євроінтеграційні процеси, в яких приймає участь 
Україна, висувають нові вимоги до модифікації існуючого інституту 
екологічної відповідальності, приведення існуючого інституту у відповідність з 
існуючими нормами Європейської спільноти, що потребує ґрунтовних 
доктринальних досліджень. 

Мета дослідження полягає у визначенні аспектів, які необхідно 
враховувати при наближенні національного інституту екологічної 
відповідальності до правових норм ЄС.  

Виклад основного матеріалу.Інститут екологічної відповідальності - це 
концентрована та виокремлена частина нормативного поля, яка побудована 
навколо аксіологічно-концепційного масиву декларативно-юридичного 
закріплення ретроспективно-перспективної відповідальності акторів 
антропогенної дії, що досягається за рахунок використання санкційного, 
регламентаційного, індикативного, регуляторного та доктринального важелів 
впливу. 
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Відсутність нормативно-правового визначення дефініції «екологічна 
відповідальність» в профільних галузевих директивах ЄС (зокрема 
директиваЄвропейського Парламенту та Ради 2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 р. 
"Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків 
завданої навколишньому середовищу шкоди основоположні засади екологічної 
відповідальності»[5], директива Європейського Парламенту та Ради 2008/99/ЄС 
«Про кримінально-правову охорону навколишнього середовища» від 19 
листопада 2008 р.[4]) створює підґрунтя для суб’єктивного розуміння даної 
категорії національним законодавцем, діяльність якого покликана максимально 
адаптувати конгломерат нормативно-правових актів до вимог Європейського 
співтовариства.  

Індустріальний характер розвитку сучасних країн в умовах перманентного 
негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище, припинення 
якого сьогодні не уявляється можливим, обумовив необхідність перегляду 
сутності інструментів негативного ретроспективного впливу на суб’єктів 
забруднення довкілля зі зміщенням акценту на компенсаційний аспект 
відповідальності.Імплементація основоположного принципу екологічної 
відповідальності в ЄС, під назвою «забруднювач сплачує», дозволяє державі 
акумулювати фінансові ресурси, необхідні для запобігання або мінімізації 
негативних наслідків, спричинених негативним антропогенним впливом на 
довкілля. 

Критична розбіжність між інститутами екологічної відповідальності 
України та ЄС полягає у принципах визначення та відшкодування екологічної 
шкоди. Відшкодування екологічної шкоди в Україні ґрунтується на чинних на 
методиках та фіксованих внесках (наприклад, Методика визначення розміру  
шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття 
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 
963, Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 665 «Про 
затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу», і т.д.), в той 
час, як суб’єкт правотворчості ЄС виходить з принципу еквівалентності 
ресурсів, які зазнали негативного впливу  та обсягів витрат, необхідних для їх 
відновлення, як підґрунтя для визначення розміру відшкодувань, що 
призначаються до сплати суб’єкту забруднення при його притягненні до 
екологічної відповідальності (Додаток 2 до Директиви 2004/35/ЄС від 21 квітня 
2004 р.[5]). 

З огляду на триваючі процеси трансформації інституту екологічної 
відповідальності в ЄС, сьогодні Україна перебуває на вихідних позиціях з 
країнами-членами ЄС в питаннях адаптації інституту екологічної 
відповідальності до національних правових реалій.Закладені директивою 
Європейського Парламенту та Ради 2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 р. "Про 
екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої 
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навколишньому середовищу шкоди основоположні засади екологічної 
відповідальності,проявили власну неспроможність у боротьбі за зниження 
критичного рівня негативного впливу на навколишнє середовище. Робоча 
програма «Зробимо Директиву про екологічну відповідальність більш 
адаптованою до цілей її прийняття»на період 2017 – 2020 р. від 28 лютого 
2017р. (надалі – Робоча програма) покликана виявити прогалини у положеннях 
зазначеної Директиви 2004/35/ЄС та розробити відповідні заходи для їх 
усунення[6]. 

Оприлюднення інформації щодо інцидентів реалізації екологічної 
відповідальності є важливим кроком на шляху до демократизації інституту 
екологічної відповідальності. Запровадження реєстру таких інцидентів в 
Україні, розпорядником якого доцільно призначити Міністерство екології та 
природних ресурсів України, відповідатиме векторам трансформації інституту 
екологічної відповідальності, проголошеним у Робочій програмі. 

Критично низький рівень ефективності функціонування інституту 
екологічної відповідальності в Україні обумовлений прогалинами, 
притаманними механізмам реалізації нагляду за діяльністю суб’єктів 
господарювання в Україні.Так, тривалий мораторійна здійснення державного 
нагляду щодо суб’єктів господарської діяльності загальмував своєчасне 
виявлення інцидентів, за яких суб’єкти господарської діяльності мали бути 
притягнутідо екологічної відповідальності, що суперечить положенням п. с ч. 1 
ст. 6 Директиви2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 р. щодо обов’язку держави 
притягнення до відповідальності юридичних осіб, заснованого на 
повноваженнях відповідних органів держави здійснювати контроль за 
діяльністю юридичних осіб[5].  

Проект Закону України від 16.01.2019 № 9473 «Про внесення змін до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо 
поновлення мораторію на проведення перевірок бізнесу контролюючими 
органами», у випадку його прийняття, стане перепоною до виявлення суб’єктів, 
що мають підпадати під дію інституту екологічної відповідальності в країні, в 
умовах, коли передбачений п. г ст. 10 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. інститут 
громадського контролю виявив неспроможність виконувати покладені на нього 
завдання[1; 2]. 

Перспективне набуття Україною членства в ЄС потребує відображення у 
нормах національного законодавства нормативно-правових положень ЄС, що 
регламентують питання реалізації екологічної відповідальності, залишаючи 
диспозитивну можливість законодавця встановлювати більш суворі заходи 
запобігання екологічної шкоди та ліквідації її наслідків, та позбавляючи права 
залишати прогалини у вигляді стриманого підходу до правового регулювання 
зазначених аспектів.  

Висновки.Інститут екологічної відповідальності не є новацією для 
української держави. Сучасні соціально-правові умови, в яких відбувається 



41 

адаптація національного інституту екологічної відповідальності до норм ЄС є 
чинником гальмування зазначеного процесу. Нагальність адаптації інституту 
екологічної відповідальності обумовлена імперативністю для країни– члена ЄС, 
отримання статусу якого прагне Україна, обов’язку з розробки та застосування 
заходів із запобігання екологічної шкоди не менш жорстких за ті, що 
передбачені в межах правового поля ЄС.  
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Актуальність теми дослідження. Безперервне утворення відходів є 

нездоланним процесомтехнократичного розвитку сучасного суспільства.За 
результатами досліджень Всесвітнього Банку 2018 року, людство щорічно 
генерує майже 2,01 мільярдитонлише твердих побутових відходів, 33% яких, не 
піддається переробці безпечним для навколишнього середовища шляхом. За 
відсутності реалізації належних заходів з управління побутовими відходами на 
міжнародному та національному рівнях, зазначений показник досягне вже до 
2050 року позначки у 3,4мільярди тон відходів [9]. При цьому утворення більш 
ніж 13 мільйонів тон побутових відходів в рік припадає на Україну 
[7].Триваючі євроінтеграційні процеси,в межах яких Україна набула статус 
активного суб’єкта, що прагне стати частиною європейського інституційного 
утворення, визначають ряд вимог в сфері керованості кількісно-якісних 
показників генерування та поводження з відходами, які Україна не може 
залишати поза увагою.Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, укладена 27.06.2014 р., як 
головний для нашої держави євроінтеграційний документ, виокремлює питання 
управління відходами у якості окремої мети співробітництва з Україною, 
задекларованого в Угоді (п. е ст. 361, п. b ст. 365 Угоди) [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Окремим питанням зіставлення норм ЄС з 
положеннями національного законодавства в сфері поводження з відходами 
присвячено праці таких науковців, як  І.Д. Лоєва, Н.М. Андрєєва, О.Р. 
Губанова, Н.О. Корнякова та інших. Разом з тим, перманентні зміни 
нормативно-правового поля, як невід’ємний процес прогресивного розвитку 
законодавства кожної країни, потребує актуалізації існуючих досліджень. 

Мета даного дослідження полягає у визначенні стану відповідності 
національного законодавства в сфері управління побутовими відходами 
вимогам Європейського Союзу (далі – ЄС). 

Виклад основного матеріалу. В період з підписання Угоди про асоціацію, 
національний суб’єкт правотворчості приклав чимало зусиль для гармонізації 
національного законодавства з нормами ЄС, що регламентують управління 
відходами. Розроблено та схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України (надалі – КМУ) від 8 листопада 2017 р. № 820-р Національну 
Стратегію управління відходами в Україні до 2030 р., Розпорядженням КМУ 
від 20 лютого 2019 р. № 117-р затверджено Національний план управління 
відходами до 2030 року, запропоновано та винесено на публічне обговорення у 
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квітні 2019 р. законопроект «Про управління відходами» [3; 4; 5]. Разом з тим, 
чимало аспектів, залишилось невирішеними, що створює певні колізії та 
прогалиниу законодавстві та викликає складнощі для суб’єктів застосування 
норм національного правового поля. 

Уніфіковане розуміння категоріального апарату нормативно-правового 
базису є запорукою усунення колізій в сфері правозастосування. У зв’язку з 
цим, першочергове завдання суб’єкта правотворчості полягає у гармонізації 
змісту категорій національних нормативно-правових актів з дефініціями, 
викладеними в нормативах ЄС. Сьогодні в Україні відсутнє закріплення на 
нормативно-правовому рівні категорії «управління відходами». Більш того, 
запропонований на зміну Закону України ««Про відходи» від 05.03.1998 р. 
законопроект «Про управління відходами», запропонованийМіністерством 
екології та природних ресурсів України,містить ряд категоріальних колізій. Так, 
дефініція «управління відходами», закріплена у Директиві Європейського 
Парламенту та Європейської Ради № 2018/851 від 30.05.2018 р., положення якої 
корегують Директиву 2008/98/EC «Про відходи», визначає нагляд за місцями 
видалення доходів, як невід’ємний елемент процесу управління відходами. 
Національний суб’єкт правотворчості в законопроекті при тлумаченні 
зазначеної дефініції вживає категорію нагляду за об’єктами видалення відходів 
не визначаючи поняття такого об’єкту [5; 6]. 

Взаємозалежність положень нормативно-правових актів в сфері управління 
відходами в умовах неоперативної правотворчості обумовлює декларативність 
вже гармонізованих з правом ЄС національних правових норм. Так, відсутність 
консолідованого нормативно-правового акту, що визначає основоположні 
засади побудови та функціонування організаційного, інституційного та 
фінансового механізму управління відходами, обумовлюють декларативність 
Національної Стратегії з управління відходами в Україні до 2030 р. 

Перепоною на шляху до гармонійної імплементації положень нормативних 
документів ЄС до національного правового поля України, є відсутність 
офіційного аутентичного українського перекладу нормативів ЄС. 
Поліваріантність значень перекладу одного і того ж терміну є чинником 
закладення невідповідності норм українського законодавства нормам ЄС.  

Країни-члени ЄС приділяють значну увагу процесам переробки відходів, 
приймаючи заходи до стимулювання безвідходного виробництва, та 
стимулюючи ресайклінг вже утворених відходів. Формалізація Стратегією 
управління відходами в Україні до 2030 р. необхідності запровадження 
«зелених тарифів» на електроенергію, вироблену в результаті видалення 
відходів рослинного походження за допомогою установок анаеробного 
розкладання, як шляху вирішення проблеми управління відходами,що 
утворюються в сфері сільського господарства, суперечить основоположним 
засадам політики управління відходами ЄС. 

Нагальним питанням в сфері управління відходами є запровадження 
гармонійного правового механізму фінансового забезпечення утилізації 
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упаковки товарів, що виробляються національними товаровиробниками та 
надходять до ринків ЄС. Прагнення національних товаровиробників до 
отримання ринків збуту на території країн ЄС обумовило вживання позначки, 
що демонструє участь таких товаровиробників у процесах ресайклінгу. Так, 
наприклад, сьогодні можна зустріти маркування національної продукції 
позначкою Green Dot, що символізує підтвердження  фінансової участі 
товаровиробника у процесах управління відходами, а саме в частині переробки 
упаковки виробленого товару, що надійшов на ринки країн ЄС. Разом з тим, за 
даними PRO Europe (Packaging Recovery Organizati on Europe), Україна не 
належить до країн, з якими укладеного відповідні угоди, що регламентують 
участь суб’єктів господарювання у діяльності зазначеної організації [8]. З 
огляду на вищезазначене, використання позначки Green Dot безпосередньо 
національними товаровиробниками є таким, що, з одного боку, порушує права 
інтелектуальної власності організації PRO Europe, а з іншого – вводить в оману 
покупців товарів, які орієнтуються при здійсненні власного вибору щодо 
купівлі певного товару на наявність/відсутність позначки участі виробника у 
процесах ресайклінгу, та призводить до дефіциту фінансових надходжень, що 
витрачаються на переробку упаковки в країнах ЄС. 

Новелою національного законодавства в сфері управління відходами 
можна вважати передбачений Законом України «Про відходи» обов’язок 
сортування відходів суб’єктами первинного поводження з відходами. Подібні 
новації узгоджується з положеннями Директиви ЄС 1999/31/EC і Директиви 
2008/98/EC [2]. Разом з тим, відсутність дієвого організаційного-правового та 
фінансового механізму реалізації процесів сортування відходів уповільнюють 
виконання первинними суб’єктами поводження з відходами норм зазначеного 
нормативно-правового акту. 

Відсутність суворих негативних ретроспективних наслідків  в умовах 
закріплення лише адміністративної відповідальності за ст. 152 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення «Порушення державних стандартів, норм 
і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 
населених пунктів», не можна вважати чинником, що створює превентивний 
вплив на порушення вимог до сортування відходів. 

Ефективність гармонізації процесів правового регулювання управління 
відходами залежить від оперативного реагування локального суб’єкта 
правотворчості, представленого органами місцевого самоврядування, на 
трансформаційні зміни, що відбуваються в межах національного правового 
поля. Недотримання даного принципу гальмуватиме практичну реалізацію 
процесів належного управління відходами на місцях.  

Висновки: За останні роки національним суб’єктом правотворчості було 
здійснено визначні трансформаційні перетворення в сфері правового 
регулювання управління відходами з метою приведення національного 
законодавства до вимог норм ЄС, що є невід’ємною складовою 
євроінтеграційного процесу, започаткованогогромадянами України. Разом з 
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тим, повільність та неузгодженість процесів правотворчостіє чинником, що 
гальмує процеси гармонізації національного законодавства України з нормами 
ЄС в сфері управління відходами, та породжує декларативність вже 
гармонізованих правових норм. 
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Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

та його державами-членами, відкрило нові можливості щодо впровадження 
стандартів у сфері охорони довкілля. 

Для України впровадження законодавства ЄС в галузі охорони довкілля 
відбувається в межах восьми секторів і регламентується 29 джерелами права − 
Директивами та Регламентами ЄС, що встановлюють загальні правила та 
стандарти, які повинні бути відображені у внутрішньодержавному праві.  

Зменшення, запобігання та контроль промислового забруднення довкілля є 
основним завданням Директиви 2010/75/ЄС Про промислове забруднення 
(комплексне попередження та контроль забруднення) від 24.11.2010 р. (далі 
Директива) [1].  

Директива має такі основні елементи: комплексний підхід (запобігання 
перехресному впливу переміщення забруднення між різними компонентами 
довкілля); диференційований підхід до регулювання з огляду на граничні 
значення виробничих потужностей та продуктивності виробництва; 
впровадження найкращих доступних технологій та методів управління; 
моніторинг, звітність та контроль; доступ до інформації та участь 
громадськості у процесі прийняття рішень.  

Диференційований підхід за виробничими потужностями включає: 
інтегрований дозвіл − дозвіл для найбільших підприємств-забруднювачів 
(Додаток 1*, Розділи 2-4 Директиви); уніфікований дозвіл − аналог 
регулювання другої групи підприємств по викидам забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря (Додаток 1*, Додаток 7, Розділи 2-4 Директиви); реєстрація 
− для малих установок, які чинять незначний вплив на довкілля. 

Процедура надання інтегрованого дозволу за Директивою 2010/75/ЄС про 
промислові забруднення має таки елементи: 

- Інтегрований дозвіл – це рішення, яке встановлює індивідуальні вимоги 
для конкретного виду діяльності (експлуатацію установки); 

- інтегрований підхід до оцінки екологічно-шкідливої діяльності;  
- вимога використовувати найкращі з доступних технологій та методів 

управління (НДТМ);  
- відкритий процес прийняття рішення про надання чи відмову у наданні 

інтегрованого дозволу, який передбачає: публічну доступність всіх документів 
та рішень, на підставі яких приймається рішення про надання інтегрованого 
дозволу та формуються його умови; участь органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування у процесі надання інтегрованого дозволу; участь 
громадськості у процесі прийняття рішення про надання інтегрованого дозволу.  
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Мінприроди розробило та винесло на громадське обговорення (16 
листопада 2018 р) Концепцію реалізації державної політики у сфері 
промислового забруднення (далі – Концепція). Вона передбачає, у першу чергу, 
реформування видачі дозволів, щодо промислового забруднення, і має сприяти 
поступовому зменшенню обсягів цих забруднень. Отже, йдеться про 
впровадження інтегрованого дозволу та найкращих доступних технології та 
методів управління (НДТМ) і графіку їх імплементації [2]. 

Чинна система дозволів у сфері охорони навколишнього природного 
середовища України заснована на покомпонентному підході до регулювання 
впливу на довкілля. Вона не дає змоги враховувати кумулятивний вплив, що 
здійснює суб’єкт господарювання на навколишнє природне середовище.  

Реформування дозвільної системи в сфері охорони довкілля передбачає 
запровадження комплексного підходу до запобігання і зменшення негативного 
впливу діяльності суб’єктів господарювання на навколишнє природне 
середовища в цілому, а не на кожен його компонент окремо (атмосферне 
повітря, підземні та поверхневі води, ґрунти).  

Комплексний розгляд впливу діяльності суб’єктів господарювання на 
довкілля надасть змогу зменшити перехресний вплив та переміщення 
забруднення між різними компонентами навколишнього природного 
середовища. 

Залежно від виду діяльності, виробничих потужностей або продуктивності 
виробництва суб’єкти господарювання мають право здійснювати діяльність за 
умови отримання інтегрованого або уніфікованого дозволу в залежності від 
Групи, до якої вони належать (табл.1). 

 
Таблиця 1 − Групи відповідно до видів діяльності, виробничих потужностей 
або продуктивності виробництва [2]. 

Перша група Друга група Третя група 
Це стаціонарне технологічне 
устаткування, на якому суб’єктом 
господарювання здійснюється один чи 
більше видів діяльності, наведених у 
Додатку 1 до Концепції, за умови, що 
граничне значення виробничої 
потужності або продуктивності 
виробництва установки перевищує 
величини, вказані у Додатку 1, а також 
інші види діяльності, які мають 
безпосередній технічний зв’язок із 
видами діяльності, що здійснюються на 
установці, та можуть мати вплив на 
викиди та забруднення довкілля. 
Установки цієї Групи зобов’язані 
впроваджувати на виробництві або на 
технологічному устаткуванні НДТМ і 
провадити виробничу діяльність лише за 
умови отримання інтегрованого дозволу. 

Це стаціонарне технологічне 
устаткування, на якому суб’єктом 
господарювання здійснюється 
один чи більше видів діяльності, 
наведених у Додатку 1 до 
Концепції, за умови, що величина 
виробничої потужності або 
продуктивності виробництва 
установки не перевищує 
величини, вказані у Додатку 1, і 
перевищує величини, вказані у 
Додатку 3 до Концепції, а також 
інші види діяльності, які мають 
безпосередній технічний зв’язок 
із видами діяльності, що 
здійснюються на установці, та 
можуть мати вплив на викиди та 
забруднення довкілля. 

Це стаціонарні 
технологічні 
устаткування, які не 
належать до 
установок Групи 1 і 
Групи 2.  
Третя група  
підлягатимуть 
реєстрації шляхом 
подання декларації 
до початку 
діяльності та не 
потребуватимуть 
документа 
дозвільного 
характеру в сфері 
охорони довкілля. 

 



48 

В Концепції надане таке визначення поняття «Інтегрований дозвіл», – це 
офіційний документ, який включатиме перелік заходів, необхідних для 
комплексного захисту, запобігання та мінімізації негативного впливу на 
навколишнє природне середовище з урахуванням економічної та технічної 
доцільності експлуатації установки.  

Висновки НДТМ розроблятиме Мінприроди на основі рішень 
Європейської Комісії для кожної категорії видів діяльності, зазначених у 
Додатку 1 до Концепції [2]. 

Інтегрований дозвіл міститиме вимоги до:  
- гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря; 
- спеціального водокористування (забору води з водних об`єктів із 

застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання 
забруднюючих речовин у водні об`єкти); 

- скидання промислових стічних вод у системи централізованого 
водовідведення; 

- операцій у сфері управління відходами; 
- охорони ґрунтів; 
- ефективності енергоспоживання та використання сировини; 
- дій у випадку аварійних ситуацій та запобігання їм; 
- виведення з експлуатації після закінчення терміну служби обладнання 

або дострокового припинення виробництва та відновлення території 
промислового майданчика до безпечного стану; 

- рівнів шумового впливу на навколишнє природне середовище, запахів 
тощо. 

Видача уніфікованого дозволу установкам Групи 2 буде відбуватися 
відповідно до галузевих нормативно-правових актів, в яких зазначені  
уніфіковані для Групи 2 граничні обсяги промислового забруднення, вимоги до 
моніторингу та звітності тощо. Галузеві нормативно-правові акти 
розроблятимуться Мінприроди на основі висновків НДТМ. Установки Групи 2 
не будуть зобов’язані застосовувати НДТМ за умови виконання вимог 
національного законодавства до обсягів промислового забруднення та 
впровадження заходів для комплексного захисту довкілля. 

Перелік видів діяльності, на який розповсюджується сфера застосування 
Концепції, наведено у Додатку 1, Додатку 2 і Додатку 3 до Концепції з огляду 
на перелік видів діяльності, зазначених у Додатку 1 та Додатку VII Директиви 
2010/75/ЄС, включно з установками зі спалювання відходів, сумісного 
спалювання відходів та великими спалювальними установками. 

З урахуванням переліку видів діяльності та граничних значень виробничих 
потужностей або продуктивності виробництва суб’єктів господарювання, 
наведених у Додатку 1 до Концепції, проводитиметься інвентаризація та буде 
створено реєстр (перелік) установок Групи 1, що потребуватимуть 
інтегрованого дозволу для провадження діяльності. 

У рамках імплементації положень Директиви обов’язковим є застосування 
суб’єктами господарювання галузевих керівництв – висновків найкращих 
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доступних технологій та методів управління (НДТМ) і досягнення гранично 
допустимих обсягів забруднення, встановлених відповідно до НДТМ.  

Що розуміється під НДТМ?  
Найкращі – найбільш ефективні з точку зору захисту навколишнього 

природного середовища.  
Доступні – розроблені у масштабі. необхідному для впровадження у 

відповідному промисловому секторі, за практично здійсненних економічних та 
технічних умов та з врахуванням витрат.  

Технології та методи управління − технології, що застосовуються, а також 
технології проектування та створення установки. Питання експлуатації та 
виведення з експлуатації установки. 

В Україні немає розроблених НДТМ для регулювання окремих видів 
діяльності, а гранично допустимі концентрації та гранично допустимі скиди 
забруднюючих речовин часто не відповідають значенням Директиви. Доречи, 
висновки НДТМ, це схвалений Європейською Комісією нормативно-правовий 
акт прямої дії для країн ЄС, що містить перелік найкращих доступних 
технологій та методів управління для низки видів діяльності у Додатку 1 
Директиви 2010/75/ЄС. 

Проект Концепції пропонує три варіанти посилення контролю з боку 
держави за обсягами промислового забруднення. Один із них передбачає 
об’єднання всіх дозволів (на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, на спеціальне водокористування та на здійснення операцій у сфері 
управління відходами) в єдиний документ. Також передбачено створення 
інформаційної системи, де б кожен бажаючий міг довідатися про фактичні 
обсяги забруднення. 

Задля досягнення мети Концепції Мінприроди пропонує реалізувати ряд 
заходів упродовж трьох етапів протягом 2019 - 2028 рр. 

До 2021 р. Мінприроди розроблю та подає на розгляд Верховної Ради 
України законопроект щодо інтегрованого запобігання, зменшення та контролю 
промислового забруднення. 

У разі схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
промислового забруднення очікуються таки результати та індикатори її 
реалізації (табл.2). 

 
Таблиця 2 − Очікувані результати та індикатори від реалізації Концепції [2]. 
 Результат Індикатор 

1 
Зменшення 
промислового 
забруднення  

- зменшення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел до 2030 
року на - 22,5% від обсягу викидів у 2015 році; 
- зменшення скидів забруднених стічних вод у водні 
об’єкти у 2030 році до 5% від загального обсягу 
скидів порівняно з 15,7 % у 2015 році. 

2 
Гармонізація 
природоохоронного 
законодавства України 

- розроблення та схвалення необхідних для 
виконання завдань Концепції законодавчих та 
підзаконних актів у два етапи (до 2020 та до 2028 р). 
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 Результат Індикатор 
із законодавством ЄС у 
сфері промислового 
забруднення 

3 

Зменшення 
адміністративного та 
регуляторного 
навантаження  
 

- удосконалення адміністративної послуги за 
принципом «єдиного вікна» для отримання 
інтегрованого дозволу до 2022 р.; 
- створення реєстру (переліку) установок Групи 1 до 

2021 року; 
- 100% установок Групи 1, для яких зменшена 
кількість природоохоронних документів дозвільного 
характеру з трьох до одного (інтегрований дозвіл), з 
урахуванням Плану-графіка, визначеного відповідно 
до п. 8 першого етапу реалізації цієї Концепції; 
- заміна документа дозвільного характеру в сфері 
охорони довкілля для установок Групи 3 на 
реєстрацію шляхом подання декларації до 2024 року. 

4 

Створення та 
зміцнення 
інституційної 
спроможності у сфері 
промислового 
забруднення 
 

- створення структурного підрозділу Мінприроди або 
центрального органу виконавчої влади, що 
видаватиме інтегровані дозволи до 2021 року; 
- забезпечення органів державної влади, залучених 
до видачі, внесення змін та анулювання 
інтегрованого та уніфікованого дозволів, реєстрації 
установок Групи 3, а також нагляду (контролю) за 
виконанням вимог природоохоронного законодавства 
в сфері промислового забруднення, кваліфікованим 
штатом, достатнім для виконання завдань Концепції 
(80% заповнюваності штату). 

5 

Створення ефективного 
механізму контролю 
промислового 
забруднення і 
забезпечення доступу 
громадськості до 
інформації та участі в 
процесі ухвалення 
рішень 

- створення електронної інформаційної системи (бази 
даних) для звітності суб’єктів господарювання щодо 
даних про фактичні обсяги промислового 
забруднення до 2021 року; 
- створення відкритої електронної інформаційної 
системи (бази даних), що містить інформацію щодо 
процесу видачі та внесення змін до інтегрованих 
дозволів, звітності та результатів перевірок суб’єктів 
господарювання, оголошень для громадськості тощо 
до 2021 року. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК УМОВА ЇЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ: ДОСВІД ЄС 

 
Венка-Вєдєнкіна П.Д. 

Одеський національний університет ім.Мечнікова 
 

Екологічна політика сьогодення є швидкозмінним та постійно 
еволюціонуючим процесом, оскільки її інституціоналізація почалась у відносно 
недалекому минулому та все ще потребує вдосконалення. Проте вже зараз, 
після років напрацювань, можна виділити деякі фундаментальні аспекти її 
здійснення. Починаючи зі Стокгольмської декларації з проблем навколишнього 
середовища (1972), в якій було закладено базис концепції стійкого розвитку [1], 
світові політичні діячі та науковці почали розуміти нагальну необхідність 
врахування екологічної складової при плануванні та здійсненні будь-якої 
діяльності (особливо промислової), оскільки вплив такої діяльності на довкілля 
може бути згубним. В основі так званого трикутника стійкості лежить принцип 
взаємозалежності екологічних, соціальних та економічних чинників – це є 
загальний базис для розуміння феномену інтеграції екополітики.  

Прийняття таких міжнародних документів, як Орхуська конвенція та 
Кіотський протокол також підтверджує загальну тенденцію щодо 
інтенсифікації процесів з інтеграції екологічної політики в сферу економічних, 
торгівельних, правових відносин та в сферу громадської активності [2; 3]. 
Останнім часом позитивна динаміка інтеграції екологічної політики 
простежується все яскравіше, про що можна судити, наприклад з того, що після 
фінансової кризи 2009 року новий виток розвитку отримала зелена економіка – 
така економіка, яка враховує питання захисту навколишнього середовища [4].  

Врахування екологічних питань при формулюванні та впровадженні 
державних політик також є важливим положенням Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом: в главі 6 розділу V Угоди неодноразово 
згадується необхідність розробки відповідних заходів з інтеграції екологічної 
складової в галузеві політики з метою підвищення ефективності 
природоохоронної діяльності держави [5]. В екологічному праві ЄС інтеграції 
екологічної політики приділяється багато уваги, при чому однією з важливих 
характеристик є перманентність процесу інтеграції [6, с.36-37]. Принцип 
інтеграції екологічної політики закладений вже в Договорі про заснування ЄС 
(1997), відповідно до якого економічна діяльність відповідає принципу стійкого 
розвитку лише тоді, коли враховує вимогу охорони природного середовища.  

Крім Договору про заснування, важливими в даному контексті є Стратегія 
з інтеграції питань довкілля в політики Європейського Союзу, прийнята 1998 
року, Хартія навколишнього середовища та регулярні Плани дій з 
навколишнього середовища. Також було прийнято низку директив (які, до речі, 
мають бути імплементовані в українське законодавство), що визначають 
необхідні засади, вимоги та умови інтеграції екополітики, серед них, зокрема, 
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Директива про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на 
довкілля та Директива про доступ до екологiчної інформації [7, с.117]. Ці 
документи чітко демонструють, наскільки важливою є охорона довкілля для 
держав Європейського Союзу, адже рішення, прийняті на рівні ЄС, визначають 
принаймні 85% змісту законодавства окремих країн [8, с.95-97]. 

Загалом, здійснення інтеграції екополітики є послідовним кроком в 
процесі транзиту на новий рівень розвитку технологій в умовах конкурентного 
середовища. Цей процес передбачає не лише гармонізацію еколого-
економічних відносин, але й озеленення кожного з секторів народного 
господарства (енергетики, сільського господарства, всіх галузей промисловості, 
туризму, транспортної системи, видобутку копалин та моделі користування 
природними ресурсами), досягнення енергоефективності та підвищення рівня 
екологічної культури та поведінки населення [9, с.30-31].  

Таким чином, можна судити про всеохоплюючий, рамковий характер 
екополітики в ЄС, при цьому широкий перелік політичних інструментів 
дозволяє сформувати таку систему рівноваги між економічними та 
екологічними суспільними інтересами, яка буде оптимальною для тієї чи іншої 
держави-члена [6, с.39]. Серед таких інструментів виділяють інструменти 
планування, які застосовують на рівні розробки стратегій та планів (наприклад, 
природоохоронні програми); інструмент оцінки впливу на довкілля; стратегічна 
екологічна оцінка; системи екологічного менеджменту, що вдосконалюються 
на перманентній основі та широкий спектр економічних інструментів, які 
дозволяють використовувати м’яку силу у вирішенні екологічних питань та 
стимулюють не лише конкурентні відносини, але й розвиток інновацій, при 
цьому виконуючи природоохоронну функцію [7, с.117-118]. 

Одним з напрямків інтеграції екологічної політики є промисловість. 
Відповідно до джерел екологічного права ЄС, врахування природоохоронного 
компоненту при здійсненні промислової діяльності забезпечується комплексом 
принципів. Серед останніх, зокрема, фундаментальний принцип «забруднювач 
платить», який накладає відповідальність за забруднення довкілля на 
виробника. В рамках цього принципу діє система податків та платежів за 
природокористування та забруднення довкілля. Більше того, принцип 
«забруднювач платить» не лише визначає пряму фінансову відповідальність 
виробника, але й стимулює використання ним запобіжних заходів, таких як 
переробка використаного продукту, його окремих частин чи пакування. 
Наприклад, згідно з Директивою ЄС щодо відходів електронного та 
електричного обладнання, фінансова відповідальність за переробку останніх 
покладається на виробника [10, с.75-76]. Це також корелює з принципом 
запобіжних та превентивних заходів, відповідно до якого кожна потенційно 
небезпечна для навколишнього середовища діяльність має бути відповідно 
врегульована, а кожен виробник чи особа має вжити всіх можливих заходів для 
запобігання негативного впливу на довкілля. Принцип стійкого розвитку 
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передбачає гармонійне поєднання економічних, екологічних та соціальних 
інтересів при здійсненні будь-якої діяльності [10, с.77].  

Освітня політика та академічна діяльність – перспективна сфера для 
інтегрування екологічної політики, оскільки саме якісна екологічна освіта є 
запорукою становлення гармонійних відносин між суспільством та довкіллям. 
Екологічно освічені громадяни є активними суб’єктами екологічної політики 
держави, це дозволяє розподілити відповідальність в процесі прийняття рішень, 
дещо змістивши важелі управління в бік громадянського суспільства. Для 
європейської політики в сфері освіти пріоритетною є трансформація системи 
цінностей, заснованої на домінуючій культурі споживання [11, с.338]. Вже з 90-
х років університети по всьому світі (зокрема, і європейські) почали 
підписувати декларації щодо стійкого розвитку, в яких проявили ініціативу та 
заявили про намір включити екологічну складову в навчальні програми. Цей 
процес триває й досі, адже такого роду трансформація в освітній системі 
вимагає часу та постійних доопрацювань [11, с.339]. Іншим аспектом цього 
питання є стимулювання дослідницької діяльності на стику наук – такий 
міждисциплінарний підхід відповідає самому принципу інтеграції, а також 
дозволяє постійно розвивати теоретико-методологічні засади здійснення та 
оцінки природоохоронної політики.  

Екологічна складова також імплементована в європейську шкільну освіту. 
Наприклад, відповідно до нової стратегії, німецькі школи мотивовані надати 
учням практичні інструменти та навички щодо природоохорони (так звана 
проблемно-діяльнісна екологічна освіта), поступово відмовляючись від суто 
просвітницького викладання, характерного для українських шкіл. Стратегія 
базується на принципі безперервної екологічної освіти, тобто здійснюється 
інтеграція екологічних питань в кожен з предметів, що викладаються в школі. 
Характерною рисою німецької шкільної освіти є приділення уваги окремій 
людині, замість того, щоб концентруватись на загальних нормах та політиці у 
відповідній сфері. Крім цього, в Німеччині учням пропонують самостійно 
обирати предмети та теми, які їх цікавлять, поширеним є проектний підхід, 
коли індивідуально чи в групах здійснюється дослідницька робота в одному з 
напрямків екологічної освіти (проектноорієнтовний метод) [12, с.55-60]. Досвід 
Німеччини, яка досягла успіхів в реалізації та інтеграції екологічної політики, 
може бути корисним для України, яка зараз здійснює системне реформування 
своїх політик, в тому числі політики в області захисту довкілля. 

Підводячи підсумки, можна констатувати, що інтеграція – важлива умова 
якісного впровадження екологічної політики та її загальної ефективності, 
оскільки вона дозволяє враховувати природоохоронні чинники при формуванні 
та здійсненні інших галузевих політик та антропогенної діяльності, яка може 
вплинути на довкілля. Процес інтеграції політики в сфері захисту довкілля 
здійснюється на постійній основі та вимагає низки дієвих інструментів (таких 
як, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, комплекс 
ринкових механізмів та фінансових інструментів). Інтеграція екополітики 
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повністю змінює пріоритети державних політик, виводячи охорону довкілля на 
один рівень з економічною та соціальною політикою – таким чином, вона 
забезпечує якісне впровадження концепції стійкого розвитку. 
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ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ 

 
Клименко В. О., Мороз О. Т. 

Національний університет водного господарства та природокористування, 
м. Рівне 

 
Бурштин – це викопна закам’яніла смола, яка відноситься до корисних 

копалин загальнодержавного значення, є ювелірною сировиною (дорогоцінним 
камінням). 

На Рівненщині масштабні бурштинові розсипи площею понад 3800 км2 
(18 % території області) утворились близько 35 мільйонів років тому, які 
залягають на глибинні від 3 до 25 метрів на окремих територіях. Загальні запаси 
бурштину оцінюються в 1400 т. 

Бурштин видобувають відкритим кар’єрним, механічним, гідравлічним, 
гідромеханічним способами. Основними недоліками цих способів є деградація 
ґрунтового та рослинного покриву лісних масивів, боліт, водно-болотних угідь, 
земель сільськогосподарського призначення (сіножаті, луки, пасовища, орні 
землі). 

Відтак деградовані землі потребують рекультивації і, у першу чергу, на 
територіях, де ведеться незаконний видобуток бурштину старателями. За 
прогнозними даними лише на території Рівненської області незаконним 
видобутком бурштину порушено понад 3 тис. га земель, які потребують 
рекультивації. 

Шкода при незаконному видобутку бурштину полягає не лише у зниженні 
родючості ґрунтів і втратах біорізноманіття на територіях видобування, а також 
у порушенні правил використання надр та нанесені державі економічних 
збитків. За нашими розрахунками встановлено, що при незаконному видобутку 
бурштину в обсягах 120 т/рік величина економічних збитків держави сягає 
208 млн. грн., а при вилученні 300 т/рік – понад 500 млн. грн. 

Для призупинення незаконного видобутку та обігу бурштину до суб’єктів, 
які безпосередньо чи опосередковано приймають участь у цьому процесі 
застосовують наступні статті: 52, 57, 65 КУАП та 240, 245, 252 ККУ. 

Слід зазначити, що за ст. 240 (порушення правил охорони надр) у 2017 
році кількість кримінальних правопорушень було обліковано у Рівненській 
області 233 та Волинській області 43, Житомирській – 15 у 2013 році. 
Найбільше судових рішень у Рівненській області було внесено за ст. 240, а 
саме: вироків – 46; постанов – 4; ухвал – 93. 

На превеликий жаль ці заходи не призупинили незаконний видобуток 
бурштину у Поліссі. 

Виникає потреба у приміненні більш дієвих заходів, які врегулюють 
питання призупинення незаконного видобутку бурштину. 

На нашу думку, посприяти вирішенню проблеми незаконного видобутку 
бурштину можуть міжнародні нормативно-правові акти і, насамперед, 
Директива 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про екологічну 
відповідальність за та ліквідацію наслідків завданої навколишньому 
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середовищу шкоди від 21 квітня 2004 року [1]. 
Метою цього аналітичного документу є ознайомлення української 

аудиторії з правовими засадами екологічної відповідальності, визначеними 
Директивою 2004/35/ЄС, її основними вимогами та перевіркою доцільності цієї 
директиви, формування висновків і пропозицій щодо наближення 
національного законодавства України до стандартів ЄС. 

Директива встановлює рамки екологічної відповідальності, що 
ґрунтуються на принципі «забруднювач платить», для попередження та 
ліквідації наслідків екологічної шкоди. Екологічна відповідальність згідно з 
Директивою 2004/35/ЄС передбачає зобов’язання забруднювача вжити заходи 
по запобіганню настання екологічної шкоди чи ліквідації наслідків екологічної 
шкоди для відновлення природних ресурсів до стану, що існував до її 
заподіяння, та покриття ним витрат на проведені заходи. Відновлення стану 
природних ресурсів здійснює оператор, що заподіяв екологічну шкоду, у 
рамках конкретного плану ліквідації наслідків такої шкоди [1]. 

Слід зазначити, що Директива, насамперед, передбачає реалізацію 
принципу «забруднювач-платник». У відповідності до цього принципу Кабінет 
Міністрів України підготував ряд постанов про затвердження такс для 
обчислення розмірів шкоди, заподіяної порушником законодавства в галузі 
охорони довкілля та розмірів відшкодування збитків (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Перелік нормативно-правових актів України, які узгоджені з 
вимогами Директиви 2004/35/ЄС 

 
№ 
п/п Назва нормативно-правового акту Дата прийняття 

Постанови 
1 Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Методики визначення 
розміру шкоди, заподіяної внаслідок 
самовільного зайняття земельних ділянок, 
використання земельних ділянок не за 
цільовим призначенням, зняття 
ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу» [2]. 

від 25 липня 2007 р. № 963 

2 Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження такс для обчислення 
розміру відшкодування шкоди заподіяної 
порушенням природоохоронного 
законодавства у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду 
України» [3]. 

від 21 квітня 1998 р. № 521 

3 Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження такс для обчислення 
розміру шкоди, заподіяної лісу» [4]. 

від 23 липня 2008 р. № 665 
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Продовження таблиці 1.1
4 Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про такси для обчислення розміру 
шкоди, заподіяної зеленим насадженням 
та іншим об’єктам озеленення загального 
використання в межах населених пунктів» 
[5]. 

від 26 червня 1996 р. № 676 
Із змінами, внесеними 
згідно з Постановами КМ 
№ 1789 від 28.12.2001 р., 
№ 111 від 01.02.2012 р. 

5 

Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Міністерства 
екології та природних ресурсів України 
«Про затвердження  Такс для обчислення 
розміру відшкодування збитків, завданих 
унаслідок порушення законодавства в 
галузі мисливського господарства та 
полювання (крім видів, занесених до 
Червоної книги України)» [6]. 

19.06.2017 р. №301/222 
Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 12 липня 2017р. за 
№842/30710 

6 

Наказ Міністерства охорони 
навколишнього середовища України «Про 
затвердження Методики розрахунку 
розмірів відшкодування збитків, 
заподіяних державі внаслідок порушення 
законодавства, про охорону та 
раціональне використання водних 
ресурсів» [7]. 

20.07.2009 р. №389 
Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 14 серпня 2009р. за 
№767/16783 

7 

Наказ Міністерства охорони 
навколишнього середовища України «Про 
затвердження Методики визначення 
розмірів шкоди, зумовленої забрудненням 
і засміченням земельних ресурсів через 
порушення природоохоронного 
законодавства» [8]. 

№171 від 27.10.1997 р 
Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 5 травня 1998р. за 
№285/2725 

8 

Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України «Про затвердження 
Методики визначення розмірів 
відшкодування збитків, заподіяних 
державі внаслідок самовільного 
користування надрами» [9]. 

№303 від 29.08.2011 р 
Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 19 вересня 2011р. за 
№1097/19835 

 
Одночасно у відповідності до Директиви, яка передбачає додаток 

«Ліквідації наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди», в якому 
встановлюються спільні рамки, що підлягають застосуванню для вибору 
найбільш доречних заходів у цілях забезпечення ліквідації наслідків завданої 
навколишньому середовищу шкоди, наводяться заходи відновлення 
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навколишнього середовища (природних ресурсів) до висхідного стану [1]. 
Серед цих заходів особливе місце відводиться заходам з ліквідації 

наслідків шкоди, що вражає біологічні види (біорізноманіття) та природні 
ареали, що перебувають під охороною, і які здійснюються шляхом повернення 
їх у вихідний стан навколишнього середовища шляхом застосування 
початкового, додаткового, а при потребі й компенсаційного відновлення. 

Початкове відновлення означає будь-який відновлювальний захід, шляхом 
застосування якого природні ресурси, яким було завдано шкоди або 
пошкоджені послуги, повертаються у їх вихідний стан або наближаються до 
останнього. 

Додаткове відновлення означає будь-який відновлювальний захід, 
застосований по відношенню до природних ресурсів або послуг з метою 
корекції того факту, що «початкове» відновлення не завершується повним 
відновленням природних ресурсів або послуг. 

Компенсаційне відновлення означає будь-яку дію, застосовану з метою 
компенсації проміжної втрати природних ресурсів або послуг, що відбуваються 
між моментом настання шкоди та часом отримання повного результату від 
проведення початкового відновлення. 

Проміжні втрати – втрати в результаті того факту, що природні ресурси 
або послуги, яким було завдано шкоди, нездатні виконувати свої екологічні 
функції або надавати послуги іншим природним ресурсам або населенню до 
отримання результату від застосування початкових або додаткових заходів. 
Вони не можуть надавати підстав для фінансового відшкодування населенню. 

Одночасно необхідно здійснювати ліквідацію наслідків шкоди, що вражає 
ґрунти на значних територіях при незаконному видобуванні бурштину. Ці 
заходи застосовуються з метою забезпечення ліквідації завданої шкоди і більше 
не містили значного ризику негативного впливу на людину від втрати рівня 
родючості та погіршення фіто-санітарного стану ґрунтів. 

Для здешевлення витрат на технічну та біологічну рекультивацію 
деградованих ґрунтів при незаконному видобутку бурштину бажано 
передбачити варіант природного відновлення, тобто варіант із застосуванням 
якого не буде проводитись жодного безпосереднього втручання людини у 
процес відновлення. 

На нашу думку, застосування цього варіанту має перспективи лише на 
ділянках водно-болотних угідь і боліт, які протягом року знаходяться під 
шаром води і залишаються у стані, непридатному для технічної рекультивації. 

 
Висновки: 

1. Призупиненню незаконного видобутку бурштину може посприяти 
застосування міжнародних нормативно-правових актів і, в першу чергу, 
Директива 2004/35/ЄС. 

2. Виникає потреба в розробці проекту Закону України про «Ліквідацію 
наслідків завданої навколишньому середовищі шкоди та встановлення 
відповідальності за його невиконання». 
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Література 
1. Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію 

наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди: Директива 2004/35/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року. 

2. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної 
внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних 
ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого 
шару ґрунту) без спеціального дозволу: постанова Кабінету Міністрів України 
від 25 липня 2007 р. № 963 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 
26 серпня 2009 р. № 901 (901-2009-п), від 24 лютого 2010 р. № 179 (179-2010-п), 
від 21 червня 2010 р. № 477 (477-2010-п). 

3. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
порушенням законодавства про природно-заповідний фонд: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541. 

4. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу : 
постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 665. 

5. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим 
насадженням та іншим об’єктам озеленення загального використання в межах 
населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 р. 
№ 676 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 28 грудня 2001 р. 
№ 1789, від 01 лютого 2012 р. № 111. 

6. Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, 
завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського 
господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України): 
наказ М-ва аграрної політики та продовольства України, М-ва екології та 
природних ресурсів України від 19 червня 2017 р. № 301/222. 

7. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування 
збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства, про охорону 
та раціональне використання водних ресурсів: наказ М-ва охорони 
навколишнього середовища України від 20 липня 2009 р. № 389 із змінами, 
внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів від 
30 червня 2011 р. № 220, від 15 червня 2012 р. № 320, від 13 жовтня 2015 р. 
№ 367. 

8. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої 
забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 
природоохоронного законодавства: наказ М-ва охорони навколишнього 
середовища України від 27 жовтня 1997 р. № 171 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 04 
квітня 2007 р. № 149 (z0422-07). 

9. Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування 
збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами: 
наказ М-ва екології та природних ресурсів України від 29 серпня 2011 р. № 303. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ФІТОПЛАНКТОНУ 

 
Зотов А.Б. 

Інститут Морської Біології НАНУ 
 

Водна рамкова директива (WFD) і Морська стратегія (MSFD) регламентують 
один з найбільш масштабних екологічних проектів ЄС, спрямований на 
досягнення «доброго» екологічного статусу водних систем різного типу [ Directive 
2000/60/EC; Directive 2008/56/EC]. Впровадження методів WFD і MSFD в 
національні дослідження вимагає їх уніфікації до стандартів ЄС на всіх рівнях - 
від вибору розташування станцій моніторингу до методів відбору і обробки 
проб, розрахунку кількісних показників, вибору індикаторів і розробки шкал 
оцінки якості середовища. В даних тезах розглядаються основні розробки в 
галузі оцінки якості водного середовища на основі моніторингу угруповань 
фітопланктону. 

Розробка методологічних підходів до вибору постійних станцій 
моніторингу угруповань фітопланктону є важливою складовою процесу 
планування гідробіологічних досліджень. Розташування станцій відбору проб 
має обиратись у відповідності до задач репрезентативного відображення 
процесів, що відбуваються в певній акваторії. В той час як оптимізація 
трудовитрат зумовлює тенденцію до зменшення кількості матеріалу, що 
відбирається, задача відображення різнорідних процесів в певній акваторії, 
навпаки, потребує збільшення об’єму досліджень. Необхідність досягнення 
компромісу між цими протилежними задачами в повній мірі стосується 
досліджень, пов’язаних з довгостроковим моніторингом угруповань 
фітопланктону, розподіл якого в водному середовищі безпосередньо залежить 
від гетерогенності умов. Особливо це стосується фітопланктону прибережної 
зони, де характер процесів, що протікають, ускладнюється внаслідок 
додаткових впливів.  

Імплементація в національні дослідження стандартів WFD і MSFD, для 
яких наявність довгострокових станцій моніторингу є перевагою, робить це 
завдання ще більш актуальним. В зв’язку з цим вибір постійних 
моніторингових станцій пропонується проводити на основі комплексних 
досліджень, що на першому етапі дозволяють проаналізувати гетерогенність 
умов в районі досліджень для вибору певної акваторії, яка в найбільшій мірі 
репрезентує цей район. Подальші етапи досліджень мають виявити в цій 
локальній акваторії взаємозв’язки між гетерогенністю структурної організації 
угруповань фітопланктону і факторів середовища. Ці дослідження дозволяють 
виявити як ділянки акваторії, де впливи середовища зумовлюють відхилення 
від однорідного розподілу характеристик фітопланктону так і ділянки, що в 
найбільшій мірі відповідають розподілу фітопланктону в районі досліджень. На 
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основі цих досліджень можуть прийматися рішення щодо локалізації 
моніторингових станцій та оптимізації кількості проб. 

Для реалізації першого з цих завдань можуть бути застосовані сучасні 
можливості, пов’язані з інтерпретацією дистанційних даних супутникового 
спостереження. Друге завдання потребує польових комплексних досліджень які 
мають виявити розподіл показників угруповань фітопланктону і комплексу 
факторів, що впливають на цей розподіл. Таким чином, для вибору станцій 
постійного моніторингу пропонується наступний алгоритм: 

- на основі обробки та інтерпретації дистанційних даних супутникового 
спостереження аналізується гетерогенність умов середовища в акваторії, що 
досліджується; 

- на основі аналізу цих даних обирається акваторія, що в найбільшій мірі 
відповідає цілям та задачам моніторингу; 

- на основі комплексних польових досліджень в вибраній акваторії 
виявляються фактори, що можуть визначають гетерогенність структурної 
організації угруповань фітопланктону; 

-  на основі отриманих результатів визначаються ділянки акваторії, де 
вплив цих факторів є мінімальним і що найбільшій мірі відповідають умовам 
всього району дослідження;  

- приймається рішення щодо оптимізації кількості проб, яка дозволить 
нівелювати фактор локальної мозаїчності розподілу фітопланктону.  

Даний підхід був апробований на прикладі прибережної чорноморської 
акваторії (мис Північний-Одеський, північно-західна частина Чорного моря). 
Результати цих досліджень дозволяють розглядати його у відповідності до 
задач Морської стратегії в області планування моніторингу фітопланктону.  

Уніфікація методів обробки проб та розрахунку кількісних показників 
фітопланктону - є наступним кроком впровадження стандартів ЕС в 
національні дослідження. Стандартизація методів дослідження в різних країнах 
ЄС стала однією з основ міжлабораторної порівнянності даних. Це визначило 
розробку європейських стандартів, один з яких присвячений уніфікації способів 
оцінки біооб'емов фітопланктону [Guidance.., 2015]. В основі цієї методики - 
принцип закріплення за видовими списками 17 геометричних форм, доповнених 
коефіцієнтами що корегують розрахунки об’ємів клітин і розрахунками 
«прихованих» лінійних параметрів, що, як правило, присвоюються на рівні 
родів одноклітинних водоростей.  

Для 1515 видів одноклітинних водоростей Чорного і прилеглих водойм 
моря була проведена уніфікація розрахунку біооб'ема з методами, 
розробленими в стандарті ЄС. Це дозволяє значно підвищити рівень 
міжлабораторної порівнянності результатів розрахунку біомаси угруповань 
фітопланктону. При знаходженні відповідності геометричної форми і форми 
клітини використовувався принцип аналогії форм видів одноклітинних 
водоростей Чорного моря і видів, наведених в стандарті ЄС. 
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Робота виконувалась в рамках проекту EMBLAS [Зотов, 2018]. Її 
результати були використані при розробці темплейтів баз даних, за допомогою 
яких оброблялися результати міжнародних рейсів проекту, що дозволяє 
говорити про впровадження цих розробок в національні дослідження.  

Впровадження нових показників в якості фітоіндікаторів є однією з 
найбільш важливих складових розробки методів оцінки якості водного 
середовища. Національні дослідження в області морфо-функціональної екології 
водної рослинності дозволяють запропонувати ряд показників поверхні 
фітопланктону в якості фітоіндікаторів, що відповідають задачам  WFD і 
MSFD. 

Оцінка екологічного статусу (Ecological Status Class) вимагає використання 
в якості індикаторів (Indicators) показників, які в передбачуваній формі 
відображають реакцію компонентів водних екосистем (Biological Quality 
Elements) на мінливість факторів середовища. Найбільш важливими з них для 
задач WFD та MSFD є різні прояви антропогенного впливу. Кількісні 
показники фітопланктону, які безпосередньо пов'язані з концентраціями 
біогенних речовин у водному стовпі, мають перевагу при аналізі такого 
«екологічно значимого» процесу, як евтрофікація. В зв’язку з цим серед 
різноманіття якісних (дескрипторів) і кількісних (метрик) характеристик в 
якості індикаторів мають бути обрані показники, що відображають різні прояви 
реакції фітопланктону на цей процес. 

Однак, однією з головних проблем використання якісних характеристик 
структури фітопланктону як фітоіндікаторів, є їх непередбачувана реакція на 
евтрофікацію. У той час як прямий зв'язок між збільшенням біомаси 
фітопланктону і евтрофікацією добре встановлений, структурні перебудови, 
спрямовані на оптимальну самоорганізацію угруповань в ході утилізації 
біогенних речовин часто не мають однозначного трактування внаслідок 
складності цих реакцій. Це визначає актуальність пошуку індикаторів оцінки 
якості середовища, що характеризують інтенсивність трансформації біогенних 
речовин фітопланктоном. Аналіз цієї характеристики є не менш важливим для 
оцінки процесів, що протікають в водній екосистемі, ніж аналіз біомаси, або 
концентрації хлорофілу. Так, тривалість цвітіння є однією найбільш з 
практично важливих складових при аналізі процесів, пов'язаних з 
евтрофікацією. Збільшення інтенсивності продукційного процесу визначає 
скорочення періоду утилізації надлишкової біогенної речовини і, як наслідок, 
зростання максимального, «пікового» значення біомаси. А саме максимальна 
біомаса, що формується при «цвітінні води» визначає негативні наслідки 
евтрофікації.  

В якості структурних індикаторів фітопланктону, що характеризують 
потенційну інтенсивність функціонування фітопланктону, був запропонований 
ряд показників, розрахованих на основі питомої поверхні (S/W) рослинного 
організму [Зотов, 2016].  

Можливість кількісного опису таксономічного складу фітопланктону на 
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основі показника питомої поверхні популяції ((S/W)п) дозволив запропонувати 
показники питомої поверхні популяції цвітіння ((S/W)ПЦ) і домінуючих 
популяцій ((S/W)ДП) для експрес-оцінки «екологічної активності» угруповань в 
період масового розвитку водоростей. 

Питома поверхня угруповання ((S/W)У) пропонується в якості кількісного 
морфологічного індексу природного фітопланктону, що відображає потенційну 
інтенсивність функціональних процесів які протікають в угрупованні. Індекс 
поверхні угруповання (ІПУ) може розглядатися в якості показника, що 
відображає інтегральну реакцію структурної організації фітопланктону на 
евтрофікацію, зумовлену мінливістю як загальної біомаси, так і інтенсивності 
продукційного процесу. 

Впровадження даних показників в якості фітоіндікаторів дозволяє 
вирішити проблему невизначеності екологічних трактувань показників, що 
характеризують структурні перебудови фітопланктону. 

Розробка шкал оцінки якості водного середовища є ключовим етапом 
впровадження методів оцінки якості водного середовища в національні 
дослідження. 

Загальна методологія розробки шкал оцінки якості водного середовища 
була апробована в ході консультаційної роботи, що була проведена експертами 
проекту EMBLAS з Інституту морської біології НАН України для персоналу 
грузинського National Environmental Agency  (Батумі, 24-30 травня 2017 року). 
Спільно з грузинськими фахівцями були розроблені підходи до розрахунку 
шкал оцінки якості водного середовища на основі показників фітопланктону. 
Вони засновані на розрахунку інтегрального індексу стану морського 
середовища (IPI). В ході розрахунку цього показника серед індикаторів 
(метрик) стану фітопланктону відбираються показники, що пов'язані з 
характеристиками якості води. Вихідні значення бази даних перетворюються за 
допомогою формул, що дозволяють значенням кожної метрики знаходиться в 
діапазоні 1 < Ki > 0. Для визначення інтегрального індексу стану морського 
середовища, заснованого на фітопланктоні, використовується рівняння: 

 
IPI = (Ki min a)0,5 · ( K1

a1· K2
a2 · K3

a3· K4
a4 · K4

a5 )1/2n 

 
де Кi – значення метрик фітопланктону; аi – вагові характеристики метрик, 

які знаходяться за величиною парної кореляції кожної метрики з самою 
«значимою» метрикою (біомаса), значення ваговій характеристики якої складає 
0,9; n - загальне число метрик. 

Виходячи із загальної вимоги Water Framework Directive шкала оцінки 
якості води має п'ять категорій. Таке ранжирування здійснюється після 
визначення значення IPI для всіх спостережень, використаних в розрахунках, за 
спеціально розробленою програмою. На основі обчислення процентилів 
формуються шкали оцінки екологічного стану морських вод за допомогою 
інтегрованих показників фітопланктону. Важливою умовою отримання 
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репрезентативної шкали для оцінки екологічного стану морського середовища є 
визначення максимально можливого діапазону значень IPI, що відповідають 
категоріям «High» and «Bad». 

Розглянутий комплекс методологічних розробок відображає перспективи 
впровадження стандартів ЄС в національні методи оцінки якості водного 
середовища на основі моніторингу угруповань фітопланктону. Ці дослідження, 
що знаходяться в стадії активної розробки, не тільки уніфікують національні 
методи з методами WFD і MSFD, але й надають додаткові можливості для 
узагальнення теоретичних уявлень про функціонування фітопланктону. 
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ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
УКРАЇНИ – ГОЛОВНА ТЕЗА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ 

 
Лоєва І.Д., Бургаз О.А., Гарабажій Т.А. 

Одеський державний екологічний університет 
 
Згідно стратегії державної екологічної політики України [1], забруднення 

атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних проблем. 
Основними забруднювачами атмосферного повітря та джерелами викидів 
парникових газів в Україні є підприємства добувної і переробної 
промисловості, теплоенергетики, автотранспорт. 

До стратегічних завдань держави відноситься покращення якості 
атмосферного повітря, збереження озонового шару [1].  

Досягнення поставлених законом цілей здійснюватиметься шляхом 
закріплення змін у системі державного управління, імплементації європейських 
екологічних норм і стандартів, удосконалення систем екологічного обліку та 
контролю, впровадження фінансово-економічних механізмів стимулювання 
екологічно орієнтованих структурних перетворень в економіці, впровадження 
механізмів стимулювання підприємств до енергоефективності, впровадження 
електронного урядування, поширення екологічних знань, а також підвищення 
екологічної свідомості суспільства, інформатизація сфери охорони 
навколишнього природного середовища та природокористування усіх рівнів 
[1]. 

За даними Державної служби статистики України, з 1990 по 2015 рік 
спостерігалося зменшення викидів забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне 
повітря майже у чотири рази. Це ситуація пов’язана, перш за все, зі 
скороченням виробничого потенціалу [2]. 

Незважаючи на зменшення викидів ЗР, якість атмосферного повітря в 
Україні часто не відповідає санітарним нормам. Особливо складною є ситуація 
у великих містах. 

Спостереження за якістю атмосферного повітря проводиться у 39 містах 
на 129 стаціонарних постах системи моніторингу гідрометеорологічних 
організацій [3]. В атмосферному повітрі визначається вміст 27 
забруднювальних речовин, включаючи вісім важких металів. Середня за рік 
концентрація формальдегіду у містах України, де проводилися спостереження, 
була на рівні 2,7 гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.), діоксиду азоту 
– 1,5 ГДКс.д. Середньорічні концентрації завислих речовин та фенолу 
становили 1,0 ГДКс.д. [3]. 

З наведених даних формальдегід має найвищу концентрацію у 
атмосферному повітрі. Саме тому виконане дослідження стану забруднення 
атмосферного повітря Одеси формальдегідом. 

У місті Одеса функціонує система стаціонарних контрольно-вимірюваних 
постів (КВП) рівня забруднення атмосферного повітря шкідливими домішками, 
яка належить Державній гідрометеорологічній службі (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема розташування контрольно-вимірних постів м. Одеса 

 
Ця система складається з 8 КВП. Пости спостережень розташовані у 

центральній частині міста біля головних автошляхів [4]. 
Для проведення дослідження відібрана інформація за період з 1 січня 

2006 по 31 грудня 2015 року за даними спостережень на КВП № 10, 17, 18, 19. 
На КВП №10 вимірювання вмісту формальдегіду проводились чотири рази на 
добу, на КВП № 17 та 18 – два рази на добу, на КВП № 19 – три рази на добу .  

Виконаний статистичний аналіз сформованих часових рядів 
середньомісячних концентрацій формальдегіду (мкг/м3).  

У табл. 1 наведені статистичні параметри середньомісячних концентрацій 
формальдегіду за період який досліджується. Як свідчать дані таблиці 1, 
середньомісячні концентрації формальдегіду на всіх постах спостережень 
значно перевищують ГДКс.д. (3 мкг/м3). При цьому, мінімальні середньомісячні 
концентрації більші за значення санітарного нормативу як мінімум у 2,9 рази. 
Середні концентрації домішки складають від 5,16 ГДКс.д. на КВП 10, до 5,8 
ГДКс.д. на КВП 18. 

 
Таблиця 1 – Значення статистичних оцінок моментів розподілу рядів 
середньомісячних концентрацій формальдегіду (мкг/м3) на КВП м. Одеса (2006 
– 2015рр.) 

 КВП №10 КВП №17 КВП №18 КВП №19 
n 120 120 120 120 
xmin 8,68 9,40 8,60 9,28 
xmax 28,58 25,04 26,08 24,68 
x  15,48 17,05 17,41 15,70 
Sx 3,69 3,33 3,68 3,55 
 
На рис. 2 представлені полігони розподілу середньомісячних 

концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Одеса. 
Порівняння полігонів розподілу концентрації домішки свідчить  про те, 

що вона у різних районах міста суттєво не відрізняється. Найбільш імовірні 
середньомісячні концентрації домішки на всіх постах спостережень більш ніж у 
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п’ять разів перевищують ГДКс.д.., Вирігідність цїх значень складає від 20 до 
30 %, тобто не менш трьох місяців у році середньомісячна концентрація 
формальдегіду у місті перевищує 5 ГДК і це спостерігається у теплий період 
року.  

За традиційною класифікацією, що використовується для всіх джерел 
забруднювальних домішок атмосфери, джерела формальдегіду можна 
розподілити на дві основні групи – природні та антропогенні. 

Серед антропогенних джерел викидів формальдегіду основними є 
стаціонарні установки для спалювання викопного палива, сміттєспалювальні 
заводи, а також двигуни внутрішнього згорання. Для міста Одеса основним 
джерелом викидів цієї домішки можна вважати саме автотранспорт. 

 

 
Рисунок 2 – Полігони розподілу середньомісячних концентрацій формальдегіду 

(мкг/м3), м. Одеса, 2006 – 2015 рр. 
 
Слід зазначити, що обсяги надходження формальдегіду в атмосферне 

повітря від різних автомобілів значною мірою визначаються типом пального – 
найбільша кількість цієї забруднювальної речовини надходить в повітря від 
автомобілів, що працюють на метані. Саме зі зростанням частки 
автомобільного транспорту, який працює на природному газі, і може бути 
пов’язано підвищення концентрацій формальдегіду у повітрі Одеси, що 
спостерігається протягом останнього часу. 

За даними Головного управління статистики в Одеській області, з січня 
2011 року по грудень 2015 обсяги продажу стисненого та скрапленого газу на 
АЗС Одеської області зросли вдвічі (рис. 3). Це свідчить про істотне зростання 
кількості автомобілів працюючих на даному виді пального.  
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Рисунок 3 – Обсяги продажу стисненого та скрапленого газу на АЗС Одеської 

області (т), 2011 – 2015 рр. 
 
Не слід забувати, що утворенню формальдегіду сприяють також процеси 

фотохімічного окислення вуглеводнів. Накопичення цієї домішки у приземному 
шарі повітря активно відбувається в умовах високих температур атмосферного 
повітря, маловітряної погоди та значного надходження сонячної радіації. Саме 
такі погодні умови характерні для Одеси в теплий період року в умовах щільної 
забудови міської території і є оптимальними для накопичення домішок-
попередників та утворення формальдегіду в результаті фотохімічних реакцій. 

Звертає увагу той факт, що пікові значення реалізації стисненого та 
скрапленого газу на АЗС припадають саме на теплий період року. Це 
призводить до збільшення емісій прекурсорів формальдегіду в період активного 
його фотохімічного утворення. 
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Пирятинська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський 
університет» 

 
В статті розглядається можливість застосування сучасних інформаційних 

технологій та розробка методичних рекомендацій здійснення об'єктивного, 
неупередженого і оперативного екологічного моніторингу визначеної території 
поблизу промислових об'єктів на основі застосування безпровідних локальних 
сенсорних мереж, а також можливість представлення його поточних 
результатів широкому загалу з використанням сучасних телекомунікаційних 
систем. 

Технічна, технологічна та інформаційна революції в різних сферах 
суспільного життя стали активними факторами дії людської цивілізації на 
навколишній світ, на середовище існування людини, а також на біосферу 
планети. Щоденно засоби масової інформації повідомляють про все нові і нові 
природні та спричинені  діяльністю людини екологічні катастрофи в різних 
регіонах планети. Актуальність моніторингу навколишнього середовища, 
необхідність передбачення результатів виробничої та 
природокористувальницької діяльності, її вплив на екологічну ситуацію, 
потребує принципово нового, науково-обґрунтованого підходу. Катастрофи 
планетарного масштабу останніх років, що почастішали у зв'язку з процесами 
глобального потепління, порушення кліматичного та екологічного балансів –  
частково спричинені і результатами антропогенної діяльності.  Порушення 
балансу вищезгаданих процесів призводить до багатьох серйозних проблем і 
ставить питання про виживання людської цивілізації взагалі. Численні 
екологічні об'єднання б'ють на сполох і постійно привертають увагу 
суспільства до їх вирішення. Наприклад, останнім часом гостроти набула 
проблема споживання придатної до вживання питної води. Як відомо, живий 
організм на 70-80 % складається з води і тому від її якості та складу залежить 
його здоров'я та функціональність.  

Забруднення навколишнього середовища в процесі виробничої діяльності 
а, також, неякісне очищення продуктів життєдіяльності людини, скидання 
неочищених промислових відходів у річки та озера – далеко не повний перелік 
причин катастрофічного стану з питною водою. Особливо це стосується 
промисловорозвинених густонаселених регіонів та країн. Як наслідок – 
онкологічні захворювання, проблеми із здоров'ям для переважної більшості 
жителів, висока передчасна смертність людей працездатного віку, низька 
середня тривалість життя та катастрофічна демографічна ситуація [1]. 

Вирішення цих та багатьох інших проблем залежить від багатьох чинників. 
Проте, головним з них є розуміння проблеми, знання її масштабів та 
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характеристик факторів, що її спричиняють. Тому на передній план виступає 
проблема постійного моніторингу означеної території незалежними 
організаціями. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій покликано частково зняти гостроту означеної проблеми.  

Бурхливий розвиток цифрових технологій останніх десятиліть дав 
поштовх для проникнення їх в різні сфери діяльності людини. Комп’ютерні 
телекомунікаційні технології стали основою інформаційного суспільства. 
Сучасна людина є більш інформаційно обізнаною, на кожному кроці її оточує 
велика кількість «інтелектуальних» речей, які повністю або частково 
вирішують її побутові та виробничі проблеми. 

На сьогоднішній день в Україні система моніторингу за станом довкілля 
характеризується низьким рівнем автоматизації процесів збирання і 
опрацювання первинних даних, особливо на локальному та регіональному 
рівнях моніторингу. В існуючих системах екологічного моніторингу збір і 
опрацювання інформації базуються, як правило, на лабораторно-хімічних 
методах аналізу проб, які в основному використовуються не для прийняття 
оперативних управлінських рішень, а для отримання статистичних даних та їх 
використання з метою аналізу стану довкілля. Об'єктами моніторингу довкілля 
є елементи навколишнього середовища, включаючи атмосферне повітря, 
поверхневі і підземні води, ґрунтовий і рослинний покриви, екосистеми, їх 
біотичні складові, біосфера, а також джерела впливу на навколишнє природне 
середовище. Структура екологічного моніторингу в Україні передбачає 
спостереження за довкіллям, оцінювання фактичного стану довкілля, 
прогнозування стану довкілля та оцінювання прогнозного стану довкілля. 
Найпоширенішим критерієм оцінювання якості складових природного 
середовища є гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі, атмосферних опадах, поверхневих водах, ґрунтах і біоті 
[1]. Але, слід зазначити, що існуючі нормативи ГДК є недосконалими, оскільки 
при оцінюванні їх якості не враховується ряд таких параметрів, як температура 
повітря та вологість, від яких істотно залежить дія забруднюючих інгредієнтів 
на організм людини. Крім того, ігнорування цих параметрів при визначенні 
ГДК не відображає динаміку реальних процесів у навколишньому середовищі. 
В процесі реалізації тривалого моніторингу за станом навколишнього 
середовища важливо відмітити напрямки спостережень за дією основних 
антропогенних факторів і процесів, якими є: 

• спостереження за локальними джерелами забруднення і забруднюючими 
факторами, які проводяться на територіях окремих об'єктів та санітарно-
захисних зонах (підприємств, населених пунктів, ділянок, ландшафтів), при 
цьому моніторинг здійснюється шляхом контролю кількісного і якісного складу 
забруднюючих речовин, які містяться у викидах і скидах, місцях зберігання 
побутових та промислових відходів; 

• спостереження за станом навколишнього природного середовища 
шляхом відслідковування геофізичних, фізико-географічних, геохімічних 
(кругообіг речовин, хімічні, шумові забруднення атмосфери), хімічних 
процесах в об'єктах навколишнього природного середовища (хімічний склад 
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атмосферних домішок природного та антропогенного походження, опади, водні 
ресурси, ґрунт, рослини, основні шляхи поширення забруднювачів); 

• спостереження за станом біотичної складової біосфери (реакцій окремих 
організмів, популяцій, груп рослинних і тваринних організмів); 

• спостереження за реакцією великих систем (клімату, біосфери). Слід 
зазначити, що при спостереженнях важливо знати початковий (фоновий) стан 
середовища, яке підлягає моніторингу. 

Актуальність даної теми  полягає у необхідності пошуку сучасних методів 
реалізації оперативного екологічного моніторингу довкілля в місцях 
проживання, роботи та відпочинку населення міст і сіл з використанням 
сучасних телекомунікаційних та комп'ютерних технологій. Оскільки 
оперативний екологічний моніторинг об'єктів довкілля та контроль джерел 
забруднення навколишнього середовища вимагає вирішення комплексу 
проблем, то в даній статті розглядається лише можливість технічної реалізації  
здійснення такого моніторингу. 

Використання безпровідних сенсорних мереж, в перспективі, дасть 
можливість вирішити цілий ряд задач, що є актуальними на сьогоднішній день і 
вирішення яких неможливе або є надзвичайно затратним, якщо це робити 
звичайними на даний час методами та технологіями. Зокрема, це стосується 
питань моніторингу екологічного стану навколишнього середовища, стану 
водойм, атмосферного повітря, світового океану, навколишнього космічного 
простору, - з одного боку. З іншого боку, енергетичні проблеми, що постають 
перед людством, потребують більш ефективного вирішення конкретних задач 
енергоспоживання. 

Системи автоматизації та системи збирання даних набули широкого 
вжитку в різних сферах діяльності людини, особливо протягом останніх двох 
десятиліть. В класичному варіанті, датчик, що сприймає дані, які надходять до 
нього від зовнішніх систем, генерує вихідний сигнал в електричному вигляді і 
останній, по каналу зв'язку,  надходить до пристрою, який в свою чергу 
опрацьовує отримані дані і згідно з функціональною схемою вмикає чи вимикає 
відповідні пристрої чи механізми. В основній своїй масі подібного типу 
системи працюють з аналоговими сигналами, тобто, сигнал від датчика 
надходить до пристрою у вигляді аналогового електричного сигналу, що має 
характеристики: амплітуду, частоту, фазу. Подібні електронні схеми 
налаштовані на сприйняття сигналу відповідної характеристики і виробляють 
управляючі електричні сигнали. Така схема управління та збирання даних до 
недавнього часу була найбільш поширеною. Це можна було пояснити 
наступними причинами: відносна простота, висока швидкість реакції на 
вхідний сигнал, невелика вартість. Однак, така схема має також і ряд суттєвих 
недоліків. Зокрема це стосується питання гнучкості системи. Адже в цьому 
випадку під час розробки конкретного пристрою конструктори створюють 
пристрій, який працює лише з визначеним датчиком і лише за певних умов. 
Зміна характеристик датчика миттєво відображається на працездатності всієї 
системи і тому її потрібно або переналагоджувати, або конструювати іншу. 
Крім того, під час реєстрації сигналів, що надходять до датчиків і 
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перетворюються останніми в електричні сигнали для подальшого аналізу їх 
електронними схемами, виникає проблема в точності обробки, особливо, коли 
аналоговий сигнал передається по довгих лініях зв'язку і  при цьому зазнає 
спотворень [2]. 

Тому, внаслідок цих та інших обставин, останнім часом намітилась 
тенденція при отриманні сигналу датчиком одразу представляти його у 
цифровому вигляді і в подальшому це представлення  опрацьовувати та 
інтерпретувати відповідними програмними засобами. 

Перетворення аналогового сигналу в цифровий здійснюється, як відомо, за 
допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП). Розрядність 
перетворювача визначає ступінь дискретизації, а отже і точності. Управління 
АЦП здійснюється програмно. На перших етапах цю функцію виконували ЕОМ 
зокрема, персональні комп’ютери або вимірювальні мікропроцесорні системи. 
В такому виконанні вимірювальна система набуває суттєвої гнучкості. Сигнал 
від датчика за допомогою АЦП представляється в цифровому вигляді та може 
бути збереженим разом з іншими значеннями сигналів у вигляді даних на 
диску, а також може бути легко інтерпретованим, ілюстрованим і переданим на 
відстань без спотворень. Тобто, отримане представлення сигналу може бути 
піддано безпосередній обробці за допомогою потужного обчислювального 
комплексу. При цьому, одна ЕОМ здатна опрацювати та інтерпретувати 
цифрові дані отримані в реальному часі від багатьох датчиків, зберігати і 
накопичувати їх на носіях. За допомогою каналів зв’язку здійснюється обмін 
отриманими даними між окремими ЕОМ розміщеними на значній відстані одна 
від одної. Така система отримання та аналізу даних є зручною в багатьох 
відношеннях, проте являється недешевою. Досягнення останніх років в області 
мікроелектроніки та технології виготовлення мікросхем дозволили зробити такі 
пристрої дешевими, компактними, надійними, простими в використанні, в 
енергетичному відношенні економними. Сучасні датчики дають можливість 
фіксувати велику кількість різноманітних факторів зовнішнього середовища. 
Компактні багатоканальні аналого-цифрові перетворювачі дозволяють 
представляти в цифровому вигляді аналогові сигнали від датчиків і 
накопичувати їх у пам’яті. Обмін отриманими даними між  окремими вузлами 
збирання даних (так званими мотами, або нодами)  здійснюється по радіоканалу 
на високій частоті згідно певного регламенту, який називають протоколом 
обміну. Враховуючи відносно невисоку вартість подібних пристроїв, їх 
компактність та надійність, зручність розгортання та невибагливість 
автономного живлення, стає зрозумілим, чому такі системи останнім часом 
набувають все більшого поширення і застосування в різних сферах діяльності 
людини: контроль систем управління, моніторинг параметрів та стану 
навколишнього середовища і т.д. Такі системи збору даних, обміну ними між 
окремими вузлами та аналізу отриманих даних набули назви безпровідних 
сенсорних мереж [3].  

Безпровідні сенсорні мережі конструктивно складаються з вузлів-сенсорів, 
що збирають та накопичують дані про сигнали, які надходять з навколишнього 
середовища, а також, в певні моменти можуть передавати їх в навколишній 
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простір у вигляді електромагнітних хвиль високої частоти. Представлені в 
такому вигляді дані сприймаються, декодуються найближчими вузлами, 
додаються до вже наявних і передаються далі. В решті-решт вони досягають 
центральної станції де ці дані акумулюються і опрацьовуються. 

Для забезпечення передачі даних  мережі по радіоканалу пропонується 
обрати технологію безпровідного зв'язку ZigBee. Вибір даної технології 
обумовлений рядом причин: 

• низьким енергоспоживанням; 
• високою безпекою передачі даних; 
• можливістю будувати мережі з комірчастою топологією; 
• можливістю застосування технології ZigBee на території України  без 

оформлення ліцензії на частоті 2,4 ГГц [4]. 
В якості апаратних рішень пропонується обрати новітні розробки 

іспанської компанії Libelium - платформа Waspmote та маршрутизатор 
Meshlium Xtreme.  

Waspmote являє собою  модульну платформу для створення безпровідних 
сенсорних мереж, яка містить мікроконтролер, пам'ять, батарею живлення, 
акселерометр, роз'єм для під’єднання ZigBee-модулів, роз’єми для підключення 
сенсорних плат. Завдяки модульній архітектурі можна завжди швидко 
адаптувати платформу у відповідності до потреб шляхом підбору сенсорних 
плат з підключеними датчиками і модулів безпровідного зв’язку. 

Платформа Waspmote підтримує відразу чотири режими енергоспоживання 
– стандартний режим, режим «Sleep», режим «Deep Sleep» та режим 
«Hibernatе». Режим «Hibernate» дозволяє скоротити споживання струму до 0.7 
мкА, що значно збільшує ефективність роботи батареї. Загалом пристрій може 
працювати від батареї в середньому близько трьох років, але для забезпечення 
безперервної роботи в проекті запропоновано використання сонячних панелей, 
які підключаються до Waspmote через спеціальний роз’єм. 

В якості ZigBee-модулів в проекті використовуються модулі XBee Series 2 
від Digi. Вони являються готовим рішенням для побудови мережі ZigBee з 
топологією Mesh. Їх застосування не потребує вивчення ZigBee-специфікації, 
компіляції додатку та програмування модулів. Нова версія внутрішнього  
програмного забезпечення  Firmware ver. 2.x.6.1 побудована на базі ZigBee 
Stack: EmberZNet 3.3.1 ZigBee-PRO дозволяє підтримувати  маршрутизацію 
багато-до-одного (many-to-one route). 

Маршрутизатор Meshlium Xtreme отримує дані з мережі та визначає 
параметри їх представлення та зберігання, завдяки вбудованому програмному 
забезпеченню Meshlium Manager System 2.0. Дане програмне забезпечення 
також дозволяє налаштовувати параметри підключення для обраної 
конфігурації (в залежності від вибору технології передачі даних в Інтернет).  В 
проекті в якості підключення до Інтернету використовується провідний 
інтерфейс Ethernet [5]. 

Простота створення мереж збирання даних, можливість їх оперативного 
розгортання, інтелектуальність і дешевизна, легкість їхнього розширення і 
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скорочення і, на кінець, застосування мереж до різних профілів життєдіяльності 
– ось принципи роботи сенсорних мереж. 

В даній статті розглядаються принципові питання розробки безпровідних 
сенсорних мереж, їх конструктивні особливості, проблеми програмної 
сумісності, а також можливість розгортання безпровідної сенсорної мережі для 
моніторингу екологічної ситуації об’єкту, розміщеного на великій території.  

 Безпровідні сенсорні мережі ще не набули широкого поширення в Україні 
внаслідок багатьох причин. Але розвиток цивілізації обов'язково призведе до 
впровадження подібних технологій у всіх сферах життя. Одна з основних 
причин такого стану речей – це небажання втілювати в практику та життя такі 
сучасні технології, які б унеможливлювали підтасовку та маніпуляції з даними 
екологічної ситуації, що набула, за нинішніх умов, у різних регіонах 
загрозливого, а часом і катастрофічного характеру. Чиновники різного рангу, 
що представляють владу на місцях, не зацікавлені в цьому, а тому і не 
виконуються цілком пристойні державні програми, яких прийнято дуже багато. 
Про екологію зараз не говорить хіба що ледачий. Особливо ця тема стає 
актуальною в переддень різноманітних виборів, і миттєво зникає після їх 
завершення. Проте життя людей від цього не змінюється на краще, а, швидше, 
навпаки. 
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На території України зберігається високий ризик виникнення 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 
В Стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 

року визначений комплекс основних причин посилення негативного впливу на 
навколишнє середовище, які призводять до виникнення надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру. Зокрема це: застарілість основних 
фондів; великий обсяг транспортування, зберігання і використання небезпечних 
речовин; недостатня інвестиційна підтримка процесу запровадження екологічно 
безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій тощо. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій трактується як «комплекс 
правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, 
санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання 
техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне 
реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних 
моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу 
подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або 
пом’якшення її можливих наслідків» (Кодекс цивільного захисту України від 
02.10.2012 № 5403-VI). 

Важливу роль в запобіганні виникненню надзвичайних ситуацій відіграє 
превентивний контроль екологічно небезпечної діяльності, який з часів СРСР і 
упродовж двох с половиною десятиліть незалежності реалізувався в Україні у 
формі оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та державної 
екологічної експертизи (ДЕЕ) проектної документації (перш за все матеріалів 
ОВНС). Висновок ДЕЕ мав дозвільний характер. У західних країнах 
превентивний контроль екологічно небезпечної діяльності носить назву 
Екологічна Оцінка. Таким чином, ОВНС і екологічну експертиза можна 
розглядати як два етапи екологічної оцінки.  

Запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища (НПС) прописаний як один із основних принципів охорони НПС у 
базовому законі екологічного законодавства України: Законі «Про охорону 
НПС» (1991 р.). В Законі передбачалося, що  реалізація принципу запобіжного 
характеру щодо охорони НПС забезпечується проведенням ОВНС і  ДЕЕ. 

У формуванні і розвитку національної  системи екологічної оцінки  можна 
виділити 6 етапів. 

1-й етап (1977-1990) – радянський період. У 1977 році було створено 
Держінспекцію  по екологічній експертизі проектів у складі Держкомітету з 
охорони природи УРСР, хоча законодавчого оформлення цього виду діяльності 
на той момент ще не існувало. Початок історії ОВНС в Україні пов’язується з 



76 

появою листа Держкомітету СРСР з охорони природи «Про державну 
екологічну експертизу проектів господарської діяльності в органах системи  
Держкомприроди СРСР» (вересень 1988 р.). В  ньому вказувалося, що 
«замовники при розробленні схем розвитку і розміщення галузей народного 
господарства, техніко-економічних обґрунтувань, проектів та іншої 
документації, забезпечують підготовку екологічного обґрунтування 
передбачуваної господарської діяльності, проводять оцінку впливу 
запланованої діяльності на стан навколишнього середовища і обговорення її 
громадськістю»  [1].  

2-й етап (1991-1994) – у червні 1991  року прийнятий Закон України “Про 
охорону навколишнього природного середовища” [1], який містить розділ VI із 
назвою «Екологічна експертиза». З прийняттям цього закону державна 
екологічна експертиза набула законодавчого оформлення.  

3-й етап (1995-1998) – проведення екологічної оцінки планованої 
діяльності відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу» [2] та  
Державних будівельних норм «ДБН А.2.2-1-95» [3].  

 4-й етап (1998-2010) - функціонування державної екологічної експертизи  
у рамках комплексної державної експертизи. Необхідність уніфікації вимог і 
спрощення процедур експертних оцінок для проектувальників і замовників 
спричинили прийняття у 1998 році Закону України «Про внесення змін до 
Закону України “Про інвестиційну діяльність”» та відповідної Постанови КМУ, 
згідно з якими державна екологічна експертиза стала складовою комплексної 
державної експертизи [5].  

5-й етап (2011-2017) – започаткований прийняттям Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» [6], яким була реорганізована експертна 
діяльність у галузі будівництва. З прийняттям цього закону (січень 2011 р.)   із 
об’єктів екологічної експертизи вилучено «передпроектні та проектні 
матеріали», а з об’єктів державної екологічної експертизи – «інвестиційні 
проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі 
проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне 
переозброєння діючих підприємств». Відповідні зміни були внесені до низки 
нормативно-правових актів, включаючи закони «Про охорону навколишнього 
природного середовища» і «Про екологічну експертизу». Цими новелами 
фактично було скасовано інститут екологічної експертизи в Україні. При цьому 
виникли суттєві правові колізії, які так і залишилися неврегульованими. Більше 
і детальніше з проблемами екологічної оцінки, що виникли в результаті 
прийняття  закону [6], можна ознайомитися в роботах [7-9]. 

6-й етап – розпочався прийняттям (23.05.2017) і введенням в дію 
(18.12.2017 року) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та 
прийняттям (20.03.2018) і введенням в дію (12.10. 2018) Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку». 

 Закон про ОВД введений з метою імплементації Директиви 2011/92/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради «Про оцінку впливу окремих державних і 
приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація)», що передбачено 
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додатком XXX до Глави 6 «Навколишнє природне середовище» Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

 Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на 
довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом “Про 
екологічну експертизу”, який втрачає чинність. 

Згідно Закону про ОВД: 
- подача документів здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до 

відкритого Єдиного реєстру з ОВД, що забезпечить відкритість та обмежить 
контакт чиновника з суб’єктом господарювання; 

- чітко визначені стадії подачі, строки подання, опрацювання та зразки 
документів, визначених у Законі та необхідних для отримання висновку з ОВД; 

- визначено порядок встановлення плати за забезпечення громадського 
обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та напрями, за якими можуть 
використовуватись кошти. 

Замість  скасованого дозвільного документу «Висновок  державної 
екологічної експертизи», який готувався уповноваженим центральним або 
територіальним органом  за результатами перевірки матеріалів ОВНС 
вводиться дозвільний документ  «Висновок з  оцінки впливу на довкілля», який 
готується тими ж органами влади на основі аналізу Звіту з ОВД.  

Закон про ОВД суттєво розширив базу об’єктів оцінки впливу на довкілля, 
що сприяло відродженню екологічної оцінки впливу на довкілля, яка 
виконується державними органами: Мінприроди України і департаментами 
охорони довкілля облдержадміністрацій України. 

Так, якщо кількість експертиз проектної документації, виконаних в 2011 
році (рік прийняття закону [6]) скоротилася удвічі порівняно з 2010 роком,  а в 
в 2012-2015 рр. майже 7 разів (табл.. 1), то за період після прийняття закону про 
ОВД  (18.12.2017 - 6.05.2019 р.) на процедуру ОВД  було подано 2474 
комплектів проектної документації., у т.ч.: до міністерства - 960 і до 
департаментів облдержадміністрацій – 1514. 

 
Таблиця 1 – Динаміка діяльності Мінприроди у галузі державної екологічної 
експертизи за 2010-2015 роки 

Роки Проектна 
документація 

Проекти законодавчих 
та урядових актів 

2010 719 105 
2011 327 73 
2012 110 104 
2014 111 61 
2015 186 

 
Як можна бачити на рисунку 1, найбільша кількість   одержаних 

висновків з ОВД  надійшло з Львівської, Полтавської, Харківської, 
Дніпропетровської областей. Пояснення цьому можна побачити на рисунку 2, 
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де показана кількість процедур по галузях. Найбільша кількість проектів 
приходиться на видобувну галузь (до якої також можна приєднати і 
будівництво кар’єрів), а саме ці галузі (видобування нафти, газу, залізної руди, 
бурого вугілля) найбільш розвинені в названих областях. 
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Рис. 1. – Кількість процедур ОВД, проведених Міністерством і 

облдепартаментами після прийняття закону про ОВД (18.12.2017 - 6.05.2019 р.) 
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Рис. 2. – Кількість проведених процедур ОВД по галузям (18.12.2017 - 

6.05.2019) 
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З рисунка 2 також випливає висновок, що економіка України є 
низькотехнологічна і має сировинний характер. Причому вона й розвивається у 
напрямку закріплення цих характеристик, адже рисунок 2 відображає структуру 
не існуючих,  а запланованих господарських об’єктів. 

На рисунку 3 показана кількість позитивних висновків з ОВД у відсотках 
до поданих звітів з ОВД. В середньому 34% звітів з ОВД одержують 
позитивний висновок з ОВД. Це може бути пов’язано з відсутністю 
методичного забезпечення проведення ОВД. 

 

Рис. 3. – Кількість позитивних висновків з ОВД в % від поданих звітів з ОВД 
(Міністерство + облдепартаменти) 

 
На сьогодні розроблено три підзаконні акти, які уточнюють окремі  етапи 

ОВД [10-12]. Однак вони уточнюють процедурні питання (проведення 
громадських слухань, фінансування, передачу документації для надання 
висновку з ОВД тощо), а методичного забезпечення як не було для виконання 
ОВНС, так немає і для ОВД. 

Проте, і процедурні питання ОВД досі недостатньо урегульовані, а це вже 
можна вважати корупціогенним фактором. 

Закон про ОВД в статті 6 містить рекомендації  щодо  змісту  звіту з ОВД,  
але не містить чітких  рекомендацій  щодо структури звіту. Відсутність чітких 
вказівок щодо структури звіту дозволяє замовнику, з одного боку, а чиновнику, 
з іншого боку, на свій розсуд самостійно визначатися щодо  структури і змісту 
окремих розділів звіту. При цьому є ймовірність, що підходи сторін не 
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співпадатимуть, і звіт з ОВД буде відхилений за формальною ознакою, 
незважаючи на якість змісту роботи. 

Не містить відповідних уточнень і Додаток 4  до постанови КМУ [10], 
який носить назву «Звіт з оцінки впливу на довкілля». 

В цьому додатку просто продубльована (навіщо?) стаття 6 Закону про 
ОВД.  Скрізь, де відсутня чітка визначеність положень законодавства, що 
дозволяє чиновнику тлумачити нормативний документ, можуть виникати  
корупційні ризики.  

Звіт з ОВД за змістом практично ідентичний змісту розділу ОВНС 
проекту. Тому здоровий глузд підказує, що в цих умовах немає потреби 
розробляти розділ ОВНС, який раніше подавався центральному (або 
регіональному) уповноваженому органу на екологічну експертизу для 
одержання документу дозвільного характеру «Висновок державної екологічної 
експертизи». Після прийняття закону з ОВД тим же органам подається звіт з 
ОВД для одержання документу дозвільного характеру «Висновок з оцінки 
впливу на довкілля».  Однак  правові колізії у сфері екологічної оцінки, 
породжені законом [6], і сьогодні продовжують перешкоджати ефективному 
упровадженню процедури екологічної оцінки на етапі ОВД. Колізія, що 
стосується розділу ОВНС зображена у вигляді блок-схеми на рисунку 4, де 
наведені цитати із розглядуваних нормативних актів, позначених їх номерами в 
списку літератури.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 – Блок-схема, що ілюструє необхідність виконання ОВНС відповідно до 
додатків В, Д та Е ДБН А.2.2-3–2014. 

В Україні є чинними ДБН А.2.2‐3–2014, які 
встановлюють склад і зміст проектної 
документації на нове будівництво, 
реконструкцію, капітальний ремонт та технічне 
переоснащення будівель, споруд будь‐якого 

(5)

[6, ст. 2]:  планування і забудова територій 
– це діяльність, яка передбачає: …… 
розроблення містобудівної та проектної 
документації….                                      (1) 

[6, ст.31, абз 3] (у редакції від 20.11.2012):  

Для об’єктів, що становлять підвищену 
еконебезпеку… до проектної документації на 
будівництво додаються матеріали ОВНС….(2)

[6, ст.31, абз. 1] ‐ проектна документація на 
будівництво об’єктів розробляється у порядку, 
встановленому наказом Мінрегіонбуду [13]     (3) 

Відповідно до п. 10 Наказу [13] склад та зміст 
проектної документації об’єктів будівництва на всіх 
стадіях проектування визначаються згідно з 
будівельними нормами і мають бути достатніми 
для оцінки проектних рішень та їх реалізації (4)

[6,ст.31,‐абз 3] (у редакції від 23.05.2017):  

«До проектної документації на будівництво 
об’єктів, що підлягають ОВД згідно із 
Законом України «Про ОВД», додаються 

Відповідно до додатків В, Д та Е ДБН А.2.2‐3–2014 для проектів 
на будівництво об’єктів виробничого  та невиробничого чи 
призначення розділ «ОВНС» є обов’язковим.                              (6) 
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На схемі проілюстрована наступна правова колізія: 
а) ОВНС був обов’язковим розділом у складі проектної документації на 

нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення 
об’єктів промислового й цивільного призначення згідно з положеннями ДБН 
А.2.2-3–2014 (блоки 1- 6); 

б) Вимогу  закону [6] про необхідність включення  результатів ОВНС до 
проектної документації  на об’єкти, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, а також об’єкти, які підлягають оцінці ОВНС у транскордонному 
контексті, вилучено (блок 2а); 

в) однак пункт наказу Мінрегіонбуду [13] про необхідність керуватися 
чинними будівельними нормами України під час розроблення проектної 
документації залишився без змін. ДБН А.2.2-3–2014 в поточній редакції також є 
чинним і вказує на необхідність розроблення розділу ОВНС у складі проекту. 

 
Висновки 

1. Процедуру проведення екологічної експертизи скасовано, однак 
процедура проведення ОВД ще не врегульована. Можна припустити, що саме 
неврегульованість процедури впливає на  низький процент позитивних 
висновків з ОВД (в середньому 33%), що надаються уповноваженими 
центральним та територіальними органами влади.  

2. Необхідно внести зміни в ДБН А.2.2-3-2014 та в наказ Мінрегіонбуду від 
16.05.11 № 45 щодо виключення вимоги проведення ОВНС. 

3. Необхідно розробити й затвердити у якості  нормативних комплекс 
методик проведення  ОВД  для специфічних видів діяльності, які потребують 
спеціальних знань (вітроенергетика, днопоглиблення, гідротехнічне 
будівництво, перевантажувальні операції в портах  з рідкими та сипкими 
вантажами та ін.). 
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L.V. Yevsieieva 
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Since the late 1990s, the number of scientific publications on the study of the 

problem of medicines in the environment has increased significantly. This fact is 
associated with the emergence of new, more sensitive analytical methods that allow 
determining the presence of medicines in the environment in concentrations from 
µg/L to ng/L, as well as an increase in the drug consumption by the population [1]. 
The negative impact of definite concentrations of medicines in the environment on 
human health is unlikely, but it can have an adverse effect on the physiology and 
behavior of various living organisms. Particular concern is about the presence of 
antimicrobials in the environment, and it can modify bacteria and cause the growth of 
antibiotic-resistant bacteria [2]. 

The aim of our study was to determine the presence of unused medicines in 
home first aid kits (HFAK), their therapeutic groups, the causes for their non-use and 
common practices of disposal (among the sample of households in the Kharkiv 
region of Ukraine). The following methods were used in the research: the method of 
questioning, analytical-comparative, system, logical, mathematical-statistical 
methods of analysis. 

According to the latest data, 631 pharmaceutical substances were detected in the 
environment; of them 16 were found in surface, groundwater and drinking water in 
all regions of the world. Among them there are antibiotics, hormones, non-steroidal 
anti-inflammatory drugs, antidepressants [3]. It was found that the factors 
contributing to the emergence of medicines in the environment included inappropriate 
practice of disposing unused medicines by the population [4].  

According to the results of the study conducted in 2018, it was found that almost 
all 205 households that participated in the survey had unused medicines in HFAK. It 
was found that the number of unused medicines was an average of 5 units per 
household. The most common groups were anti-inflammatory medicines, namely the 
group of non-steroidal anti-inflammatory drugs (29.7%); antibacterials for systemic 
use (17.7 %), medicines for the treatment of diseases of the nervous system, namely 
analgesics (14.3%). It was determined that the main causes for non-use of medicine 
and their collection in HFAK were improved health, which did not require further 
administration of drugs (37.9%); large package sizes (27.6%); crossover to another 
drug (16.8%); side effects from the use of medicines (7.4%). Thus, it can be argued 
that the main causes for the presence of unused medicines are the irrational use of 
drugs and non-compliance with the treatment regimen.  

During the survey, all respondents reported that they disposed the unnecessary 
medications as part of solid household waste and through the sewers since there were 
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no programs for the return of unnecessary medicines by the population for their 
further safe disposal in Ukraine. 

Our previous studies found that there was a problem of awareness of health 
professionals about the potential danger to the environment associated with the 
release of unnecessary medicines as part of common household waste and 
wastewater. The low level of awareness of programs for collecting unnecessary 
medicines from the population working in the developed countries of the world was 
also determined [5]. 

Therefore, it can be said that there is a problem of disposal of unused medicines 
in HFAK in Ukraine. According to the results of the fragment of the study, the most 
common groups were nonsteroidal anti-inflammatory drugs, which accounted for 
almost a third of all medicines in HFAK of respondents; antibacterials for systemic 
use and analgesics. The main causes for non-use of medicines and their collection in 
HFAK of the Kharkovites, as well as ways to dispose unnecessary medicines were 
determined. Taking into account that the problem of the presence of medicines in the 
environment has been recognized by the United Nations environmental program 
(UNEP) and the World Health Organization and included as a new issue «Sustainable 
pharmaceutical pollutants» under the Strategic Approach to International Chemicals 
Management (SAICM) [6], it can be argued that there is an urgent need for 
conducting research in Ukraine to develop a national program for the return of 
unnecessary medicines by the population in order to safely dispose them. However, a 
global solution of the problem of the presence of medicines in the environment 
requires a multi-sectoral and diversified approach taking into account that 
environmental discharge of pharmaceutical substances occurs throughout their life 
cycle, i.e. from production through consumption to disposal [7]. 
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РОЛЬ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИКУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
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Херсонський національний технічний університет 

 
Розвиток технічного прогресу, збільшення чисельності населення і 

нераціональне використання природних ресурсів землі, привів до появи 
серйозних проблем в області екології. Порушення природної рівноваги 
проявляється на локальному і глобальному рівні у вигляді погіршення 
екологічної обстановки, кліматичних і інших змін на планеті. Тема екологічної 
безпеки є досить актуальною у сучасному світі.  

Відходи – це одна з основних сучасних екологічних проблем, яка несе в 
собі потенційну небезпеку для здоров'я людей, а також небезпеку для 
природного довкілля. У багатьох країнах досі існує нерозуміння усієї 
серйозності ситуації, пов'язаної з твердими побутовими відходами, у зв'язку з 
чим, немає строго регламенту, а також необхідних нормативно-правових актів, 
що регулюють питання, пов'язані з відходами і сміттям. З точки зору природних 
наук, будь-яка речовина теоретично може бути використана тим або іншим 
чином. Природним обмеженням використання є економічна доцільність 
використання [1]. Сьогодні вже практично неможливо представити сучасний 
світ без пластика. Цей матеріал упевнено увійшов до нашого життя, 
підкупивши нас своєю дешевизною і зручністю експлуатації. Пластикова тара 
давно витісняє скляну. Наприклад, на прилавках магазинів мінеральна вода і 
газовані напої в пластикових пляшках зустрічаються куди частіше, ніж в 
скляних, та і коштують вони дешевше. Проте, не дивлячись на переваги, 
пластик представляє загрозу для довкілля і, відповідно, для здоров'я людини. 

З 1950-х років у світі вироблено близько 9,1 млрд. тонн пластику, третина 
якого на сьогодні є сміттям. Про це свідчать результати дослідження, 
опубліковані в журналі Science Advances [3]. Провідний автор дослідження 
Роланд Гейер зазначає, що з кожним роком зростання виробництва пластику 
збільшується. Прогнозів щодо скорочення виробництва продукції немає, 
переконаний він. «Ми на шляху до планетарної катастрофи», – зазначив 
Р.Гейер [4]. За 65 років виробництво пластика збільшилася в 200 разів. Якщо в 
1950 році обсяг виробництва становив 2 млн. тонн, то до 2015 року ця цифра 
досягла 400 млн. тонн. При такому стрімкому зростанні виробництва пластику, 
питання його утилізації залишається невирішеним, що негативно позначається 
на довкіллі. Лише 9% пластикового сміття переробляється, 12% знищується, а 
решта 79% накопичуються на звалищах або в навколишньому середовищі. 

Лідером у виробництві пластмасових виробів є Китай, за ним слідують 
Європа і Північна Америка. Близько 35% пластика призначене для 
виготовлення тари. Щорічно в Україні утворюється близько 12-15 млн. тонн 
твердих побутових відходів, 40% з яких – це тара [5]. 
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Таблиця 1 – Класифікація пластику [2] 
Вид пластику Опис Небезпека 
1 – PET– 
поліетилентер
ефталат 

Такий пластик використовується в 
основному при виробництві 
одноразової тари для напоїв 

ПЕТ містить сурму і канцерогени. При 
зберіганні води в пляшках ці речовини 
можуть потрапляти в неї, особливо при 
нагріванні. 

2 – HDPE або 
ПНД– 
поліетилен 
високої 
щільності. 

Поліетилен низького тиску 
використовується для виробництва 
напівжорсткої тари 
 

Цей вид пластику можна 
використовувати без особливих 
побоювань. Плавлення пластику 
відбувається при температурах порядку 
120-135°С. Може буті використаних 
повторно.

3 – PVС обо 
ПВХ – 
поливінілхлор
ид, вініл. 

Полівінілхлорид дуже часто 
використовується, наприклад, при 
виробництві пакувальної плівки для 
харчових продуктів 

ПВХ виділяє канцерогени, а також 
свинець. Під впливом тепла він виділяє 
діоксини, одні з найнебезпечніших 
забруднюючих речовин і токсинів. 
ПВХ можна використовувати, але 
нагрівати і палити його дуже 
небезпечно.

4 – LDPE або 
ПВД – 
поліетилен 
низької 
щільності або 
поліетилен 
високого 
тиску. 

Поліетилен високого тиску, який 
використовується для виробництва 
багатьох видів упаковки, 
вважається прийнятним для 
повторного використання і більш 
безпечним, ніж багато інших 
пластики, але не настільки 
безпечним, як пластики 2 і 5

LDPE досить безпечний у використанні 
пластик. Для плавлення потрібно 
досить висока температура, при цьому 
треба бути уважним - якщо потрібно 
саме розплавити матеріал, то пакети, 
наприклад, можуть легко спалахувати 
 

5 – PP або ПП 
–
поліпропілен. 

Поліпропілен багаторазового 
використання часто зустрічається в 
якості матеріалу для харчових 
контейнерів. Він належить до групи 
найбезпечніших 

Поліпропілен цілком безпечний, однак 
деякі дослідження показали, що деякі 
види поліпропілену можуть виділяти 
біоцид. Так що все-таки цим 
матеріалом треба користуватися з 
обережністю.

6 – PS або ПС 
– полістирол. 

Полістирол добре відомий у вигляді 
пінопласту. PS виділяє токсини і не 
повинен використовуватися в якості 
харчової упаковки.  

Необхідно уникати нагрівання 
пінополістиролу, оскільки в ньому 
міститься стирол. Температура 
плавлення полістиролу - 240°C, але 
деформуватися починає при 100°C. При 
нагріванні з'являється характерний 
запах. Виділяє найнебезпечнішу отруту 
і канцероген стирол. 

7 – Other 
(інші). 

Ця група включає в себе багато 
видів шкідливих хімічних речовин, 
у тому числі також дуже токсичний 
бісфенол А (BPA), який може 
сприяти виникненню. 
 

До цих пластмас відносяться як 
безпечні, так і небезпечні пластики. 
Наприклад, PLA відноситься до 
біорозкладних пластмас, з цим 
пластиком можна працювати цілком 
безпечно. Полікарбонат (ПК) не такий 
безпечний, існують дослідження, які 
підтверджують, що він може виділяти 
бісфенол А.

 
Вирішення пpoблeми yтилізaції пластику складна. Спалювати не можна, 

так як при горінні пластик виділяє токсини, а природний процес розкладання 
може розтягнутися на віки. Раціональним вирішенням даної проблеми є 
вторинна переробка пластикових відходів. З переробленого пластика 
відпускають будівельні матеріали, дитячі майданчики. Багато виробників одягу, 
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такі як H&m, Adidas, Timberland використовують переробленій пластик при 
виробництві своєї продукції. 

Величезні інвестиції направлені на розробку технології переробки 
полімерних матеріалів, щоб допомогти виробникам вирішити проблему [6]. За 
приблизними оцінками, щорічно близько 10 млн. тонн пластикових відходів 
опиняється в океані. У 2010 році учені з Національного центру екологічного 
аналізу і синтезу і університету Джорджії оцінили об'єм відходів в 8 млн. тонн. 
За їх прогнозом, до 2015 року ця цифра повинна булла збільшитися до 9,1 млн. 
тонн. Аналогічне дослідження, результати якого були опубліковані в журналі 
Science. Результати показали, що з 20 країн з найбільшою кількістю 
пластикового сміття, 13 – це азіатські держави. Китай очолив список країн, які 
не займаються питанням переробки пластика. У двадцятці гірших також 
виявилися США з найбільшою кількістю відходів на душу населення. 

З часом відходи поступово руйнуються, розпадаючись на безліч дрібних 
фрагментів. Недавнє дослідження університету Плімуту показало, що частки 
пластика були виявлені в третині усієї риби, виловленої у Великобританії, 
включаючи тріску, пікшу, скумбрію і молюсків. Разом з рибою пластик може 
потрапити в організм людини. У 2016 році Європейське агентство по безпеці 
продуктів харчування попередило про збільшений ризик пов'язаний з 
можливим змістом пластика в рибі [5]. Велика тихоокеанська пластикове пляма 
– скупчення сміття антропогенного походження в північній частині Тихого 
океану. Вона розташована між 135°-155° західної довготи та 35°-42° північної 
широти. На цій ділянці знаходиться скупчення пластика і інших відходів, 
принесених водами Північно-тихоокеанської системи течій. Як і інші зони 
Світового океану з високим вмістом сміття, Велика тихоокеанська сміттєва 
пляма було сформована океанічними течіями. Точний розмір плями невідомий. 
Приблизні оцінки площі варіюються від 700 тис. до 1,5 млн. км² (від 0,41% до 
0,81% загальної площі Тихого Океану). За оцінкою Чарльза Мура, 80% 
викинутого пластику походить з наземних джерел, 20% з палуб кораблів, що 
знаходяться у відкритому морі. Пластик з західного узбережжя Північної 
Америки переміщується до центру приблизно за п'ять років, а з східного 
узбережжя Азії за рік або менше. 

На відміну від відходів, схильних до біорозпаду, пластик під дією світла 
лише розпадається на дрібні частинки, при цьому зберігаючи полімерну 
структуру. Розпад відбувається до молекулярного рівня [7]. Через високу 
концентрацію пластику в водній системі його дрібні частки включаються до 
харчового ланцюга. Згустки пластикових частинок нагадують зоопланктон, і 
медузи або риби можуть прийняти їх за їжу. Велика кількість довговічного 
пластику (кришки і кільця від пляшок, одноразові запальнички) виявляється в 
шлунках морських птахів і тварин, зокрема морських черепах і черноногих 
альбатросів. Згідно з дослідженням Грінпіс за 2007 рік, сміття завдає шкоди 267 
біологічним видам. 27 березня 2019 року на Філіппінах отруєна пластиком 
самка кита викинулася на берег, вмираючи від голоду. В її шлунку знайшли 
40 кг пластикового сміття. За словами біологів, за 10 років роботи 57 з 61 
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викинувся на сушу кита померли через пластикові відходи, залишки 
рибальських сіток [8]. 

Члени Європарламенту підтримали повну заборону використання в 
Європейському союзі багатьох виробів із пластику – рішення було прийнято на 
засіданні, яке відбулося 25 жовтня 2018 року в Страсбурзі. З 2021 року за 
забороною виявиться чимало звичних для побуту речей із пластику: 
одноразовий посуд, ватяні палички, трубочки для пиття, палички для 
розмішування та інші вироби. З 2025 року Європарламентом передбачені ще 
більші обмеження щодо  використання пластикових виробів. Згідно з 
процедурою, в подальшому дана ініціатива буде винесена на розгляд країн-
членів ЄС [9]. 

Тільки комплексний підхід до проблеми з боку держави, місцевої влади, а 
також кожного окремо взятого мешканця планети може звести до мінімуму 
ризики щодо згубної дії відходів на екосистему. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ 

 
Ємченко І.В., Шестопал Г.С. 

Львівський торговельно-економічний університет  
 

Забезпечення людства екологічно безпечною продукцією на сьогоднішній 
час залишається глобальною проблемою. 

Проблема екологічної безпеки торкається майже всіх аспектів 
функціонування держави: від оборони та готовності боротьби з надзвичайними 
ситуаціями до перспектив довгострокового розвитку і, пов’язана з якістю 
нашого життя. Бажання «бути здоровим» стало вже головним трендом 
сучасного суспільства, який сформувався в умовах істотного погіршення 
екологічної ситуації, негативних змін у ланцюгу екосистем і біологічного 
кругообігу. 

Екологічна безпека розглядається як обов’язок держави і як складова 
частина її національної безпеки. Екологічна безпека забезпечує реалізацію 
життєво важливих інтересів населення, суспільства і держави, справляючи 
безпосередній вплив на забезпечення національної безпеки. 

Екологічна безпека – це такий стан та умови навколишнього природного 
середовища, при якому забезпечується екологічна рівновага та гарантується 
захист навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, 
літосфери, космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, 
природних ресурсів, збереження здоров’я і життєдіяльності людей.  

Відповідно до статті 50 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» екологічна безпека визначається як такий стан 
навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення 
екологічної ситуації та здоров’я людини [1]. 

Одним з чинників екологічної безпеки є продовольча безпека. 
Згідно з Римською декларацією про всесвітню продовольчу безпеку, кожна 

країна повинна забезпечити право людини на повноцінне харчування.  
Країнами - лідерами з продовольчої безпеки є Ірландія, Австрія, Франція та 
США, які мають гарні погодні умови, високий рівень життя, можливість 
споживати якісну та безпечну продукцію, фінансово і фізично доступну. Ці 
країни мають високі стандарти щодо безпеки харчових продуктів [2]. 

Інформаційний простір XXI століття засвідчує високі стандарти 
споживання в країнах Європейського Союзу, увагу влади до потреб споживачів, 
сувору відповідальність виробників і продавців за безпечність продукції.  

В Україні, як і у всьому світі, на даний час найважливішими проблемами є 
забезпечення споживачів екологічно безпечними харчовими продуктами і 
продовольчою сировиною, враховуючи наявні природні ресурси країни, та 
механізми державної системи регулювання.  

Споживчий ринок України стає все ризикованішим та небезпечнішим для 
споживачів, що свідчить про незадовільний стан на ринку товарів за 
відсутністю гарантій безпечного споживання. 
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Курс обраний Україною на євроінтеграцію зобов’язав проводити в різних 
галузях суспільства реформи, які були визначені Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020» [3]. Виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом з іншої, робить можливим Україну у 
подальшому стати повноцінним членом в Європейському Союзі. Такими 
вимогами є відповідність Копенгагенським критеріям - параметрам, яким 
мають відповідати держави - члени Європейського Союзу [3,4]. 

Стратегія сталого розвитку визначає мету, вектори руху, першочергові 
пріоритети та індикатори належних соціально-економічних, організаційних, 
політико-правових умов становлення та розвитку України. Метою Стратегії є 
впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 
провідні позиції у світі. Особливу увагу  Стратегією приділено безпеці життя та 
здоров’я людини, що стає можливим лише за умови безпечного стану довкілля, 
доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових 
товарів. Щодо продовольчої безпечності, то це, перш за все,  стосується 
екологічної безпеки, яку може забезпечити органічне виробництво продукції. 

Органічне виробництво – це система побудована на принципах природної 
рівноваги. Головною відмінністю такої системи станолять технологічні заходи, 
що не мають негативного впливу на довкілля та здоров’я людини. Органічними 
продуктами, можуть бути лише ті, які вирощені відповідно до затверджених 
правил (стандартів), а виробництво пройшло процедуру сертифікації в 
установленому порядку. Технології органічного сільськогосподарського 
виробництва спрямовані на покращення гуміфікації ґрунтів та сталого розвитку 
всієї аграрної екосистеми. 

Органічні продукти – це продукти, при виробництві яких у рослинництві 
заборонено використовувати отрутохімікати, мінеральні добрива синтетичного 
походження, генетично модифіковані організми. Для продуктів тваринного 
походження заборонено використовувати стимулятори росту, гормони й 
антибіотики, а для лікування тварин використовують тільки профілактичні 
засоби і гомеопатичні препарати. [5]. 

Чотири загальні принципи органічного сільського господарства, 
затверджені IFOAM, такі: принцип здоров’я, принцип екології, принцип 
справедливості, принцип турботи. 

Органічні стандарти встановлюють правила ведення 
сільськогосподарського виробництва, вимагають застосування виключно 
натуральних добрив, виключаючи можливість застосування хімічних засобів 
захисту рослин, трансгенної продукції та дбають про використання природних 
ресурсів, обмежуючи негативні впливи на довкілля протягом усіх етапів 
виробництва.  

Відповідно до Постанови Ради ЄС № 834/2007 та Постанова Комісії (ЄС) 
№ 889/2008 органічне виробництво – це загальна система управління 
підприємством та виробництвом харчових продуктів, яка об’єднує найкращі 
екологічні методи захисту навколишнього середовища, високий рівень 
біорізноманіття, збереження природних ресурсів, дотримання високих 
стандартів добробуту тварин та методу виробництва поряд із наданням переваг 
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простими споживачами для продуктів, які вироблені з використанням 
природних речовин та процесів [6,7]. 

На нинішній час основною тенденцією розвитку органічного ринку світу є 
стрімке зростання попиту на органічні продукти. Аналітиками визначено такі 
характерні риси світового ринку органічної продукції: концентрація попиту в 
розвинутих країнах; підвищення попиту в країнах, що розвиваються; 
консолідація учасників ринку й розвиток дистрибуції органічної продукції [5]. 

Сучасний Український споживчий ринок органічних продуктів почав 
розвиватися на початку XXI століття, склавши у 2006 році 0,4 млн. євро, а у 
2016 р. - 17 млн. євро. Метою федерації органічного руху України є всебічна 
пропаганда цінностей і світогляду, притаманних прибічникам світового 
органічного руху, підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва з одночасним розвитком сучасних світових і вітчизняних 
безпечних для природи і людини технологій, сприяння розвитку органічного 
руху в Україні, зокрема не тільки безпосередньо виробництва, переробки та 
експорту органічної продукції, а й формуванню вітчизняного ринку 
споживання. Очікується, що виробництво органічної продукції в Україні 
збільшуватиметься й далі, оскільки європейські потужності не здатні 
задовольнити місцевий попит на неї. [5]. 

На жаль, поки що частка продажів органічної продукції в Україні не 
перевищує 1% від загального обсягу реалізації продукції, на відміну від 
Європи, де цей показник становить 5%. На одну особу населення цей показник 
у нас складає 3 євро, тоді як у ЄС -53,7 євро. За обсягом внутрішнього ринку 
органічних продуктів Україна посідає 25-те місце в Європі. Для прикладу, у 
США понад 40 % населення споживають органічну продукцію [2].  

Німецькими дослідниками доведено переваги органічного сільського 
господарства над конвенційним в 58% порівнянь щодо впливу на навколишнє 
середовище та збереження ресурсів. 

Слід зазначити, що органічними можуть називатися лише продукти, 
виробництво яких пройшло процедуру сертифікації за встановленим порядком, 
вони відповідають затвердженим стандартам і належним чином маркуються. 
        Варто зазначити, що останнім часом посилився інтерес до введення 
органічного маркування продуктів, як на національному, так і на міжнародному 
рівнях. Кожні стандарти, згідно яких здійснюється сертифікація виробництва 
органічної продукції мають власні знаки маркування. Існує також широкий 
спектр приватних органічних стандартів, власниками яких, зазвичай, є 
фермерські асоціації. Залежно від країни приватне органічне маркування може 
бути важливим, тому що споживачі довіряють тільки їх «логотипу». 

Наприкінці 2015 р. Міністерство аграрної політики та продовольства 
України своїм наказом № 495 від 25 грудня 2015 р. (зареєстрований Мінюстом 
19.01.2016 р. за №99/28229) затвердило державний логотип для органічної 
продукції (сировини) та відповідний його технічний опис. 

Незважаючи на те, що вже є в Україні державний логотип, вітчизняні 
виробники не можуть його використовувати на маркуванні продукції. Адже 
відсутні відповідні підзаконні акти та державні стандарти органічного 



92 

виробництва, виконання яких дозволило б виробникам використовувати 
державний логотип для органічних продуктів. Процес підготовки відповідних 
документів ще триває, то ж сподіваємося, що найближчим часом український 
споживач спостерігатиме нове маркування на органічній продукції 
вітчизняного виробництва.  

2 серпня 2018 року Закон України »Про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який було 
прийнято Верховною Радою 10 липня 2018 року, набрав чинності, але буде 
введений в дію 02.08.2019. Тоді ж втратить чинність Закон «Про виробництво 
та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». За цей рік, до 
введення закону в дію, з поличок мають зникнути всі продукти харчування, що 
містять «еко», «біо» та «органік», якщо вони не мають відповідних 
підтверджуючих документів. В той же час, ще не прийняті українські стандарти 
органічного виробництва, не затверджені правила сертифікації продукції та 
акредитації сертифікаційних органів тощо. Тому українські виробники і надалі 
проходять сертифікацію згідно нормативних актів інших країн [8]. 

Увага світової громадськості до органічної продукції неухильно зростає. 
Таке ставлення продиктовано не лише турботою про довкілля, а й піклуванням 
про власне здоров’я. Україна не стоїть осторонь цієї тенденції - у нас також 
збільшується популярність органічної продукції. Вітчизняний споживач стає 
більш вимогливим при виборі продуктів харчування. Як наслідок, зростає 
чисельність господарств – виробників продуктів органічного походження. Не 
зважаючи на те, що Україна посідає 21 місце серед світових країн-лідерів 
органічного руху, подальший стрімкий розвиток органічного виробництва в 
державі залежить від темпу створення законодавчої та нормативно-правової 
державної політики у цій сфері, в тому числі і формування національної 
системи сертифікації органічного виробництва. 

В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення 
внутрішнього ринку України власною органічною продукцією за рахунок 
власної переробки органічної сировини. Слід відзначити, що більшість 
українських органічних господарств знаходяться в Одеській, Херсонській, 
Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, 
Житомирській областях. Загалом в Україні виробляється понад 400 
найменувань органічної продукції, яку купують більше ніж 40 країн, а 
найбільше - Нідерланди, Німеччина і Великобританія. Україна стала 
невід’ємною складовою глобального ринку органічної продукції, 
задовольняючи попит різних країн світу, увійшовши до перших 10 країн світу 
за площею сертифікованих органічних земель під зерновими), розвивається 
органічне садівництво та відповідна переробка, виробництво молочної та 
м’ясної продукції. 

Проте дуже багато уваги проблемам формування ринку органічної 
продукції приділяється з боку громадськості. Так, у березні в Одесі відбувся ІІ 
міжнародний конгрес «Органічна Україна 2019», на якому  обговорювалися 
стан і перспективи розвитку органічного ринку, фінансові механізми для 
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подальшого розвитку галузі як з боку держави, так і з боку приватних 
інвесторів. 

Стратегічним напрямом національної безпеки урядів багатьох країн світу 
поряд із зростання потреб у здоровому і повноцінному харчуванні є гостре 
освідомлення необхідності збереження природнього довкілля. Отже одним із 
чинників ефективного вирішення проблем екологічної безпеки є забезпечення 
продовольчої безпеки за рахунок розвитку ринку органічної продукції. 
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Проблеми зміни клімату і необхідність узгоджувати економічні інтереси 

держав з одночасним скороченням парникових газів стали одним з ключових 
питань порядку денного на міжнародному рівні. Більшість світових лідерів 
підтримують думку, що клімат змінюється завдяки людині й потрібно знизити 
викиди таким чином, аби глобальна температура не піднялася більш, ніж на 
2°C. Тобто існує необхідність переглянути механізми економічного розвитку, 
які засновані на постійному зростанні кількості використаного органічного 
палива [1].  

Першим кроком світової спільноти на шляху до подолання глобальних 
змін клімату стало прийняття у 1992 р. на Конвекції в Ріо-де-Жанейро Рамкової 
конвекції ООН та Кіотський протокол до неї, які були ратифіковані Україною у 
1996  та 2004  роках відповідно. У рамках дії Кіотського протоколу з 2008 по 
2012 рік було реалізовано 276 проектів, серед яких утилізація шахтного метану, 
комбіноване виробництво тепла та електроенергії, енергозбереження, збір 
метану з полігонів твердих побутових відходів тощо (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка викидів парникових газів Україною 1990-2008 

 
Сьогодні світ та Євросоюз, зокрема, живе в посткіотський період. 12 

грудня 2015 року було прийнято нову міжнародну кліматичну угоду – 
Паризький договір. 22 квітня 2016 року на урочистій церемонії Паризьку угоду 
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підписали 175 країн, в тому числі і Україна. Верховна Рада України 
ратифікувала Паризьку угоду 14 липня 2016 року. Головною метою цієї угоди 
було визначено  не допускати подальшого зростання середньої температури 
амосфери  більше ніж 2°C (по можливості – не більше 1,5°C) відповідно до 
показників початку промислової революції, коли людство почало 
використовувати велику кількість викопного палива, що й призвело до зміни 
клімату[2]. 

Питання зміни клімату вважається однією з найголовніших глобальних 
проблем, яка постала перед людством у ХХІ столітті. Згідно  з Паризької 
угодою основним обов’язком  країн ,є утворення національного плану дій щодо 
пом'якшення та адаптації до зміни клімату. Швидкість процесу застосування 
дій по боротьбі зі зміною клімату вимагає змін на системному рівні, які повинні 
підтримувати лідери країн всього світу.  

Для того щоб запобігти загрозі зміни клімату, Європейський Союз у 2019 
році запускає нову регіональну ініціативу EU4Climate, яка спрямована на 
підтримку шести країн Східноєвропейського партнерства у створенні та 
впровадженні кліматичних політик, які зосереджені на обов’язках  країн 
відповідно до Паризької угоди, угодах про асоціацію та партнерство з ЄС, 
політичній ініціативі Східноєвропейського партнерства «20 ключових завдань 
на період до 2020 року» та Порядку денному ООН у сфері сталого розвитку до 
2030 року. Галузь дії ініціативи була визначена в результаті співпраці між усіма 
країнами-партнерами[2]. 

Головною  метою даних заходів є застереження негативного впливу зміни 
клімату, на життя населення  та підвищення його рівня адаптації до цих змін. 

Проект підтримує країни у впровадженні Паризької угоди та 
вдосконаленні кліматичної політики і законодавства.  

Кожна країна повинна внести свій  вклад для досягнення зазначених цілей, 
тобто внести, так звані «національно визначені внески». Вклади мають бути 
зростати з часом. Кожні п'ять років держави мають звітувати про зроблені 
внески у Секретаріат РКЗК ООН і ставити нові цілі. Перший звіт країни мають 
надати у 2023 році[2]. 

Ще одним кроком до вирішення проблеми зміни клімату стала 
«Копенгагенська домовленість», у якій близько 30 лідерів найбільш розвинених  
країн світу,  прийняли нові положення: викиди зменшують всі країни, а не лише 
розвинені, але на адаптацію розвинені країни світу виділяють великі кошти; 
загальними стараннями припиняється вирубування тропічних лісів. Йдеться 
про суму, яка зросте до 100 млрд. доларів на рік у 2020 році. Поки що це 
переважно внески Японії, ЄС та США, але у подальшому кількість країн, які 
виділятимуть кошти, збільшуватиметься. 
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За результатами досліджень документів ЄС, політика в області зміни 
клімату базується на двох напрямках: зменшення викидів парникових газів та 
адаптація до наслідків зміни клімату.  

Мета політики:1) ефективніше використання  енергії;2) створення  чистих і 
збалансованих моделей транспортних засобів та відповідної інфраструктури; 3) 
відповідальна діяльність бізнесу;4) забезпечення екологічного планування 
землекористування та сільського господарства;5)  створення умов, що 
сприяють дослідженню та інноваціям  [2]. 

У зв’язку з вищесказаним ЄС  прийняло низку важливих документів, серед 
них: комюніке «Виграємо битву щодо глобальної зміни клімату» 2005р., Зелена 
книга «Адаптація до зміни клімату в Європі - варіанти дій ЄС» 2007р., Біла 
книга 2009р. в якій наголошується, що адаптація до зміни клімату має лягти в 
загальноєвропейські стратегії адаптації, на першому етапі до 2012 р., і 
починаючи з 2013 р. [2]. 

Варто зазначити, що в ЄС було розроблено набір програмних документів 
до 2020р. у сфері  зміни клімату ,виділено межі для відновлювальної 
політики,що орієнтується  на досягнення результатів до 2030р . 

Всі вони спрямовані на виконання прийнятих ЄС обов’язків  за Кіотським 
протоколом щодо скорочення викидів парникових газі на  територіях окремих 
країн  до 8%.  

Також у 2010р. реалізуючи довгострокову перспективну політику,  ЄС 
прийняв середньострокову стратегію щодо зміни клімату «Стратегія в області 
зміни клімату  2020 і за його межами» [3].  

Для скорочення викидів країни - члени Євросоюзу зобов'язалися 
підвищити ефективність використання енергоресурсів на 20 відсотків і 
збільшити частку відновлюваних джерел в своєму енергобалансі також до 20 
відсотків. Було також обумовлено, що в рамках виконання зобов'язань з 
поновлюваних енергоджерел частка біологічних видів палива в загальному 
паливному балансі транспорту буде доведена до 10 відсотків. Всі перераховані 
цілі планується досягти до 2020 року. 

Оцінюючи  та враховуючи попередній досвід, в цій Стратегії Комісія ЄС 
аналізує витрати і вигоди боротьби із зміною клімату і рекомендує комплекс 
заходів. Ця Стратегія спрямована на реалізацію та підготовку нових заходів в 
координації з іншими сферами європейської політики, проведення додаткових 
досліджень, зміцнення міжнародного співробітництва та заходів з підвищення 
обізнаності громадськості. 

Україна не залишилась осторонь, тому в 2019 році Верховна рада України 
прийняла закон України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року» [4]. 

Цей закон  розроблений за міжнародними вимогами, й орієнтований на 
попередження виникнення глобальних і локальних екологічних проблем. 



97 

Відповідно до запровадженої стратегії частка відновлюваної енергетики 
(включно з гідроенергетикою) має становити 17%,що позитивно впливатиме на 
клімат країни. 

У 2030 році Україна має досягти такого рівня сталого розвитку, за якого 
залежність від використання невідновлювальних природних ресурсів та 
забруднення навколишнього природного середовища будуть зведені до 
екосистемно сприятливих  рівнів [4]. 

До 2030 року Україна має впровадити систему ефективного управління для 
забезпечення збалансованого раціонального користування природними 
ресурсами з урахуванням необхідності забезпечення ними наступних поколінь. 

Кожна країна має свої інтереси, компроміси шукати не просто. Утворення 
заходів  на зразок вище перерахованих сприяють цьому процесу, іноді успішно, 
а іноді – ні. Ми маємо перестати думати категоріями прибутків та збитків. І 
почати думати людьми.  
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АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ СТАНЦІЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ 
«ПІВНІЧНА» НА ОДЕСЬКУ ЗАТОКУ І ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ ЛИМАН В 

СУЧАСНИЙ ПЕРІОД 
 

Гончаров О.Ю. 
Український науковий центр екології моря 

 
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

зобов'язує Україну запроваджувати європейські стандарти, у тому числі і в 
сфері управління водними ресурсами, їхньої охорони та боротьби із 
забрудненням вод. В цих процесах Україна керується Водною рамковою 
директивною ЄС та Рамковою директивою про морську стратегію. Остання 
передбачає досягнення так званого «гарного екологічного статусу» морських 
акваторій через прийняття низки заходів, які усувають або зменшують 
негативний вплив на морські екосистеми. Одними з джерел значного впливу на 
водні екосистеми є комунальні стоки населених пунктів. Їх модернізація та 
зменшення вмісту в стічній воді забруднюючих речовин – одна з пріоритетних 
завдань в даному напрямку, яка також укладається в ідеологію європейської 
Директиви про очищення міських стічних вод. 

Станція біологічної очистки (СБО) «Північна» приймає на себе стічні води 
центральної та північно-східної частини м. Одеса. Багато десятиліть 
експлуатація станції здійснювалась у режимі скидання обробленої стічної води 
в море взимку, а з середини весни до кінця осені – в Хаджибейський лиман. 
Важливим негативним фактором скидання води в море є те, що виток води в 
море відбувається в 240 метрах від берегу поблизу рекреаційної пляжної зони. 
Потрапляння стічної води в Хаджибейський лиман призвело до того, що 
високосолоний в минулому лиман з характерними умовами для формування 
лікувальних мулів, відповідною флорою та фауною, перетворився фактично в 
прісноводний штучний ізольований водний об’єкт з рівнем води, що значно 
перевищує рівень моря.  

Метою цього дослідження було оцінити якість стічної води СБО 
«Північна»  відносно показників, що характерні для сучасних СБО з високою 
ефективністю очищення стічних вод, а також розрахувати навантаження, що 
формується стоком СБО «Північна» на прилеглу частину Одеської затоки і 
Хаджибейський лиман.  

Матеріали та методи 
Офіційні дані оператора СБО «Північна» [1] щодо вмісту речовин у воді, 

що виходить з СБО, стали основою для розрахунків кількісних показників 
антропогенного навантаження. Для порівняння якості стічної води з 
показниками сучасних СБО були взяті за основу літературні дані [2, 3], дані 
щодо концентрації СБО Одеського припортового заводу, а також вимоги 
Агентства захисту навколишнього середовища США до обробки стічних вод 
[4]. Для розрахунків навантаження були використані дані щодо об’єму стоку з 
СБО, площі і об’ємах води Одеської затоки і Хаджибейського лиману, а також 
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концентрації біогенних речовин в Одеській затоці и Хаджибейському лимані [5, 
6, 7, 8]. 

Результати і обговорення 
Нажаль, в переліку показників, що вимірюються лабораторією СБО 

«Північна» відсутні загальний азот, загальний фосфор та загальний органічний 
вуглець, що не відповідає сучасним вимогам контролю якості стічної води. 
Також, на нашу думку, контроль над якістю води має здійснюватися 
незалежною лабораторією і бути доступний громадськості. Тим не менш, 
виходячи з даних, що були доступні, усі наявні показники якості води, що 
пройшли обробку на СБО «Північна» поступаються таким, що є на СБО які 
працюють за сучасними технологіями (Рис 1). Так, кількість органічної 
речовини за показниками БСК та ХСК вища в 2.5-4.5 разів, завислої речовини – 
в 2.5 рази, нітратів – в 5 разів, фосфатів – в 20 разів, амонійного азоту – в 170 
разів.  

 

 
Рисунок 1 – Порівняльна характеристика якості води після обробки на 

очисних спорудах між СБО «Північна» та сучасними СБО (ЗР – завислі речовини; 
БСК – повне біологічне споживання кисню; ХСК – хімічне споживання кисню; NH4 – амонійний 

азот; NO3 – азот нітратів; РО4 – фосфатний фосфор) 
 
Таким чином, ефективність очистки стічної води на СБО «Північна» 

набагато поступається такій, що існує і використовується в розвинених країнах 
та на деяких СБО в Україні. Таким чином, впровадження більш ефективної 
технології обробки стічної води може знизити навантаження на морську 
акваторію та на Хаджибейський лиман в рази та десятки разів. Проте в даний 
час зі стоком з СБО «Північна» щодоби в море або в лиман потрапляють 4 тонн 
мінерального азоту та 0.6 тонн мінерального фосфору. Концентрація фосфатів в 
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стічній воді перевищує концентрацію в морі в 250 разів, а мінерального азоту – 
більш ніж в 300 разів. 

Для розрахунків навантаження на морську систему ми обрали два 
полігони. Один – акваторія, яка є півколом з радіусом 4.5 км від місця виходу 
труби в море і відповідає межам Одеської затоки, другий – акваторія, яка є 
півколом з радіусом 2.5 км від місця виходу труби в море і відповідає зоні 
впливу на прилеглі пляжі. 

Розрахунки складової навантаження (Табл.1), яке здійснюється СБО 
«Північна» на Одеську затоку дали наступні результати:  

− навантаження на акваторію, яка є півколом з радіусом 4.5 км від місця 
виходу труби в море, складає 130 мг/м2 на добу по мінеральному азоту та 
20 мг/м2 на добу по мінеральному фосфору. За рік (протягом 4.5 місяців) 
навантаження складає 17.2 г/м2 та 2.5 г/м2 відповідно. Протягом одного 
тижня (6 та 7.8 діб відповідно) відбувається збагачення запасу 
мінеральних азоту та фосфору на величину, що дорівнює їх запасу в цій 
акваторії;  

− навантаження на акваторію, яка є півколом з радіусом 2.5 км від місця 
виходу труби в море, складає 410 мг/м2 на добу по мінеральному азоту та 
60 мг/м2 на добу по мінеральному фосфору. За рік (протягом 4.5 місяців) 
навантаження складає 55.6 г/м2 та 8.0 г/м2 відповідно. За рахунок більшої 
мілководності подвійне збагачення цієї акваторії азотом і фосфором 
відбувається зі швидкістю 0.6 та 0.8 діб. 
Параметри навантаження на акваторію Хаджибейського лиману є 

наступними: 
− навантаження по мінеральному азоту складає 40 мг/м2 на добу, а по 

мінеральному фосфору – 6 мг/м2 на добу. За рік (протягом 7.5 місяців) 
навантаження складає 9.3 г/м2 та 1.3 г/м2 відповідно. Повне збагачення 
запасу мінерального азоту відбувається за 3.3 діб, а мінерального 
фосфору – за 259 діб. 

Таким чином, навантаження на морську акваторію поблизу Одеси, що її 
створює виток з СБО «Північна» є дуже значним. Враховуючи той факт, що 
навантаження на акваторію м. Одеса також здійснює СБО «Південна», яка є 
значним фактором збагачення води біогенними речовинами [9], а також інші 
джерела забруднення, можна стверджувати, що антропогенний складова в 
загальному природному навантаженні на Одеську затоку (яке головним чином 
складається з впливу трансформованої води річок Дніпро та Південний Буг, а 
також атмосферних опадів) є дуже висока. Так, порівняння отриманих величин 
річного навантаження азотом та фосфором з різними водоймами світу показує, 
що показники Одеської затоки дорівнюють таким в найбільш евтрофних 
водоймах [10]. Єдиним механізмом, що поліпшує ситуацію, є вільний 
водообмін акваторії з відкритим морем та основна циркуляція в цій частині 
моря. Менш важливими, але також значними факторами є фізико-хімічні 
процеси в зоні змішування прісної та морської води, а також процеси так 
званого «біологічного самоочищення». 
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Таблиця 1 – Параметри навантаження на акваторії Одеської затоки та 
Хаджибейського лиману, що здійснюється скиданням води з СБО «Північна» 
при об’ємі стоку 150 тис. м3 на добу та режимі скидання води 4.5 місяці в море 
та 7.5 місяців в лиман. (Над рискою – мінеральний азот, під рискою – 
мінеральний фосфор) 

 Площа, Об’єм, Добове 
навантаження 

Річне 
навантаження Запас, Цикл, 

тис. м2 тис. м3 г/м2 г/м3 г/м2 г/м3 тонн діб 

море 1* 9 817 29 450  0.412 
0.060 

0.137 
0.020 

55.6 
8.0 

18.5 
2.7 

2.5 
0.5 

0.6 
0.8 

море 2** 31 808  286 280 0.127 
0.018 

0.014 
0.002 

17.2 
2.5 

1.9 
0.3 

24.3 
4.6 

6.0 
7.8 

лиман 100 000  430 000  0.040 
0.006 

0.009 
0.001 

9.3 
1.3 

2.2 
0.3 

13.3 
151.4 

3.3 
258.7 

*  – акваторія, яка є півколом з радіусом 2.5 км від місця виходу труби в море 
** – акваторія яка є півколом з радіусом 4.5 км від місця виходу труби в море 

 
Щодо впливу на акваторію Хаджибейського лиману, то передумови для 

асиміляції забруднення та самоочищення не є дуже сприятливими через 
замкненість системи. Фактично в лиман потрапляє вода р. Дністер, яка вже 
містить значні концентрації азоту та фосфору [11], але пройшла спочатку 
первинну водообробку, потім використання (із відповідним збагаченням азотом 
і фосфором) і каналізування в очисні споруди. Концентрації біогенних речовин 
в лимані дуже значні, особливо фосфору, концентрація якого в 20 разів вища, 
ніж в морській воді. На нашу думку, накопичення фосфору відбувається через 
використання детергентів що містять фосфор, а також неефективну очистку від 
фосфору на СБО «Північна». Майже все забруднення, що потрапляє в лиман, 
залишається в його системі. Частково забруднення накопичується у донних 
відкладеннях, але вони також можуть забруднювати водну товщу і бути 
фактором так званого «вторинного забруднення». Також гострою проблемою є 
те, що останні роки вода з СБО «Північна» майже цілий рік йде лише в 
Хаджибейський лиман, що не тільки додатково забруднює лиман, а й 
сформувало в ньому небезпечно високий рівень води. 
Висновки 

1) Якість стічної води, що витікає з СБО «Північна» не відповідає 
сучасному рівню, який існує у розвинених країнах, що свідчить про застарілу 
технологію та необхідність її модернізації. 

2) Навантаження на морську акваторію, що її завдає виток стічної 
води з СБО «Північна» не сприяє досягненню Доброго екологічного стану та 
будь якому іншому поліпшенню екологічної ситуації в акваторії Одеської 
затоки. 

3) Навантаження на акваторію Хаджибейського лиману є 
надкритичним у зв’язку з багаторічним впливом і перевищенням оптимального 
рівня води. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЕВРОПЕЙСКОЇ 
РІЧКИ ДУНАЙ 

 
Кур’янова С.О., Юрасов С.М. 

Одеський державний екологічний університет 
 
Українська частина Нижнього Дунаю є водним об’єктом для задоволення 

різних потреб. Основними з них є господарсько-питне водопостачання та 
рибогосподарське водокористування. 

За вітчизняними нормами оцінка якості вод за деякий період року 
виконується за середніми значеннями показників (ССР). Якщо середні значення 
показників дорівнюють нормативам, то виходить що сумарна тривалість 
періодів забруднення становить приблизно 50% періоду осереднення. Це не 
можна вважати припустимим. 

В країнах ЄС підхід до оцінки якості вод суттєво відрізняється. Вода для 
пиття відповідає вимогам норм [3], якщо 95% проб не перевищують 
нормативи, зазначені як обов'язкові (тимчасові нормативи – ОБРВ і ТДК); якщо 
90% проб відповідають вимогам у решті випадків (маються на увазі оптимальні 
нормативи – ГДК), а також, якщо у 5 і 10% проб, які не відповідають 
встановленим нормативам, відсутні відхилення від встановлених нормативів 
більш ніж на 50%, окрім рН, розчиненого кисню та мікробіологічних 
показників, відсутня загроза здоров'ю населення, відсутні відхилення від 
нормативів у послідовно відібраних одна за одною пробах. 

Таким чином, оцінка якості вод в країнах ЄС виконується за результатами 
термінових спостережень. Передбачається нормування частоти перевищення 
ГДК: не більш 5 або 10% от усіх проб. Нормується також перевищення 
нормативу: не більш 50%. Крім того, нормується тривалість періодів 
можливого забруднення: треба щоб були відсутні відхилення від нормативів у 
послідовно відібраних одна за одною пробах. Це означає, що при відборі проб 
чотири рази на місяць остання вимога буде виконано при тривалості періоду 
разового забруднення не більш 7 діб. Тоді протягом року кількість таких 
періодів може бути не більш 12×4×0,10≈5 (при 10% кількості перевищень 
ГДК), тобто сумарна тривалість періодів забруднення протягом року повинна 
бути не більш 35 діб. У вітчизняних нормах це не розглядається.  

Вміст фенолів у воді Дунаю (рис.1) відповідає вимогам вітчизняних 
санітарних норм (ССР < ГДК). Однак при аналізі мінливості цього показника 
встановлено, що кількість перевищень ГДК дорівнює 14. Це становить 24% від 
загальної кількості спостережень рівної 56. За нормами країн ЄС допустимо не 
більш 6. Цей недолік легко усунути використовуючи не середні значення 
показників, забезпеченість яких 50%, а значення з 10% забезпеченістю (С10), що 
буде відповідати вимогам норм  країн ЄС. 
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Рисунок 1 – Емпіричний розподіл вмісту фенолів у воді Дунаю біля м. Рені: 
маркер круг – ранжовані у порядку спадання результати спостережень; 

суцільна горизонтальна лінія – санітарно-гігієнічна ГДК; пунктирна лінія – 
середнє значення. 

 
Рибогосподарські норми ще більш жорсткі [3]: водний об'єкт слід вважати 

таким, що відповідає рибогосподарським нормам, якщо результати 95% проб 
води не перевищують обов'язкові та оптимальні нормативи.  

У табл.1 наведено оцінка якості вод нижнього Дунаю за 
рибогосподарськими нормами.  

З таблиці видно, що якість вод не відповідає вимогам вітчизняних норм по 
усієї довжині розглядуваної ділянки річки за вмістом: органічних сполук (БСК 
перевищує норматив в 2,8 разів); фосфатів; речовин токсикологічної групи 
(амонію, нітритів, заліза, цинку, міді, марганцю та СПАР) перевищує норматив 
в 9-10 разів; речовин санітарно-токсикологічної групи (нітратів, кальцію, 
магнію, натрію, калію, хлоридів, сульфатів та хрому) перевищує норматив 
приблизно в 3 рази;  рибогосподарської групи (нафти і фенолів).  

Води з таким перевищенням нормативів слідує характеризувати як 
«забруднені». 

Найбільший вклад в забруднення вод Дунаю як об’єкт рибогосподарського 
призначення вносять:  токсикологічна група – нітрити, залізо, цинк, мідь і 
марганець;  санітарно-токсикологічна група– хром;  рибогосподарська група – 
феноли.    

Аналіз часової мінливості показників якості вод, показав, що для їх 
характеристики найбільш підходять закони розподілу логнормальний і 
Вейбула. 

Найбільш поширеними законами розподілу позитивних випадкових 
величин, які використовуються при практичних розрахунках, є закони 
логнормальний і Вейбула. 

Параметрами логнормального закону розподілу є математичне очікування 
та середньоквадратичне відхилення логарифмованого ряду спостережень. Оцінка 
параметрів розподілу Вейбула більш складна. Послідовність цього розрахунку 
наведена в [5]. 

В результаті статистичної обробки були розраховані: середні значення 
показників (ССР), параметри законів розподілу логнормального і Вейбула, 
значення показників з 10%-ю забезпеченістю (C10), середньоквадратичне 
відхилення емпіричних даних від розрахункових, емпірична оцінка 
забезпеченості C10.  
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Таблиця 1 – Оцінка якості вод р. Дунай (м.Рені) за ССР (рибогосподарські 
норми) 

№ п/п Показник ЛОШ Норматив ССР ССР/Н 

1 Завислі речовини, мг/дм3 - фон+0,75 39,8 - 
2 рН - 6,5-8,5 8,01 - 
3 Розчин. кисень, мг/дм3 - 4 9,42 - 
4 БСК20, мг/дм3 - 3 5,40 - 
5 Фосфати, мг/дм3 заг. 0,15 0,160 - 
6 Азот амонійний, мг/дм3 

токс. 

0,39 0,208 0,53 
7 Азот нітритний, мг/дм3 0,02 0,0202 1,01 
8 Залізо, мг/дм3 0,1 0,088 0,88 
9 Цинк, мг/дм3 0,01 0,0104 1,04 
10 Мідь, мг/дм3 0,001 0,0020 1,96 
11 Марганець, мг/дм3 0,01 0,0406 4,06 
12 СПАР, мг/дм3 0,5 0,097 0,19 
   Σ  9,69 
13 Азот нітратний, мг/дм3 

с.-т. 

9,1 1,28 0,14 
14 Кальцій, мг/дм3 180 53,3 0,30 
15 Магній, мг/дм3 40 14,0 0,35 
16 Натрій + калій, мг/дм3 120 19,5 0,16 
17 Хлориди, мг/дм3 300 29,1 0,10 
18 Сульфати, мг/дм3 100 39,0 0,39 
19 Хром, мг/дм3 0,001 0,0014 1,43 
   Σ  2,86 
20 Нафтопродукти, мг/дм3 р/г 0,05 0,0181 0,36 
21 Феноли, мг/дм3 0,001 0,00094 0,94 
   Σ  1,30 
 
Для більшості показників C10 за логнормальним законом перевищує C10 за 

законом Вейбула.  
З 112 оброблених рядів спостережень у 76 апроксимація емпіричних даних 

логнормальним законом розподілу дає біль щільний зв’язок ніж законом 
Вейбула, і лише у 36 навпаки. Проте, в середньому емпірична забезпеченість 
значень показників С10 (з заданою забезпеченістю 0,10) за законом Вейбула 
складає 0,097≈0,10, а за логнормальним – 0,091≈0,09. Тобто, логнормальний 
закон точніше відображає розподіл максимальних членів ряду.  

Виконаємо тепер оцінку якості вод р. Дунай використовуючи значення 
показників із 10%-ю забезпеченістю [6]. 

У даному випадку якість вод р. Дунай не відповідає вимогам санітарних 
норм по усій довжині розглядуваної ділянки річки вже не тільки за вмістом 
органічних сполук, але й за вмістом фенолів (табл. 2). Зроблена оцінка 
співпадає з оцінкою за нормами країн ЄС. 

Як водний об’єкт рибогосподарського призначення нижнього Дунаю за С10 
(табл. 3) слід характеризувати як «брудне» (вміст речовин токсикологічної 
групи перевищує норматив у двадцять разів).  
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Таблиця 2 – Оцінка якості вод р. Дунай за С10 (санітарні норми) 
№ п/п Показник ЛОШ Клас небезп. Норматив С10 С10/Н 
1 Завислі речов., мг/дм3 - - фон+0,25 97,3 - 
2 рН - - 6,5-8,5 8,24 - 
3 Розчин. кисень, мг/дм3 - - 4,0 7 - 
4 ХСК, мг/дм3 - - 15 26,6 - 
5 БСК20, мг/дм3 - - 3,0 8,48 - 
6 Мінералізація, мг/дм3 - - 1000 394 - 
7 Азот амонійний, мг/дм3 с.-т. 3 2 0,367 - 
8 Азот нітратний, мг/дм3 с.-т. 3 10,2 1,83 - 
9 Хром (VI), мг/дм3 с.-т. 3 0,05 0,0029 - 
10 Залізо, мг/дм3 орг. 3 0,3 0,122 - 
11 Хлориди, мг/дм3 орг. 4 350 36,6 - 
12 Сульфати, мг/дм3 орг. 4 500 47,4 - 
13 Мідь, мг/дм3 орг. 3 1,0 0,0044 - 
14 Марганець, мг/дм3 орг. 3 0,1 0,0871 - 
15 Нафтопродукти, мг/дм3 орг. 4 0,3 0,0309 - 
16 Феноли, мг/дм3 орг. 4 0,001 0,0020 - 
17 СПАР, мг/дм3 орг. 4 0,5 0,185 - 
18 Цинк, мг/дм3 заг. 3 1,0 0,0314 - 
19 Азот нітритний, мг/дм3 

с.-т. 
2 1,0 0,0287 0,029

20 Кремній, мг/дм3 2 10 5,45 0,545
21 Натрій, мг/дм3 2 200 28,9 0,145
  Σ  0,718

 
Таблиця 3 – Оцінка якості вод р. Дунай за С10 (рибогосподарські норми) 

№п/п Показник ЛОШ Норматив (Н) С10 С10/Н 

1 Завислі речовини, 
мг/дм3 - фон+0,75 97,3 - 

2 рН - 6,5-8,5 8,24 - 
3 Розчин. кисень, мг/дм3 - 4 7,00 - 
4 БСК20, мг/дм3 - 3 8,48 - 
5 Фосфати, мг/дм3 заг. 0,15 0,312 - 
6 Азот амонійний, мг/дм3

токс. 

0,39 0,367 0,94 
7 Азот нітритний, мг/дм3 0,02 0,0287 1,43 
8 Залізо, мг/дм3 0,1 0,122 1,22 
9 Цинк, мг/дм3 0,01 0,0314 3,14 
10 Мідь, мг/дм3 0,001 0,0044 4,40 
11 Марганець, мг/дм3 0,01 0,0871 8,71 
12 СПАР, мг/дм3 0,5 0,185 0,37 
  Σ 20,21
13 Азот нітратний, мг/дм3 

с.-т. 

9,1 1,83 0,20 
14 Кальцій, мг/дм3 180 63,6 0,35 
15 Магній, мг/дм3 40 16,9 0,42 
16 Натрій + калій, мг/дм3 120 28,9 0,24 
17 Хлориди, мг/дм3 300 36,6 0,12 
18 Сульфати, мг/дм3 100 47,4 0,47 
19 Хром, мг/дм3 0,001 0,0029 2,86 
  Σ 4,68 
20 Нафтопродукти, мг/дм3

р/х 0,05 0,0309 0,62 
21 Феноли, мг/дм3 0,001 0,0020 2,03 
  Σ 2,65 
 



107 

По українській частині Нижнього Дунаю можна зробити таки висновки. 
1. За гідрохімічними показниками води Нижнього Дунаю як об’єкту 

господарсько-питного водопостачання є «слабо забрудненими» за показниками 
БСК, ХСК і феноли. 

2. Як об’єкт рибогосподарського призначення нижній Дунй є «брудним» за 
показниками БСК, фосфати, речовини з токсикологічною, санітарно-
токсикологічною і рибогосподарською ЛОШ. 

3. Оцінка якості вод за вітчизняними нормами буде співпадати з оцінкою 
за нормами країн ЄС якщо використовувати значення показників з 10%-ю 
забезпеченістю. 

4. Для розрахунку значень показників з 10%-ю забезпеченістю зручніше 
використовувати логнормальний закон: простіше розрахувати параметри і 
щільність зв’язку цього закону з емпіричними даними більша ніж за законом 
Вейбула. Однак закон Вейбула дає точнішу оцінку С10. 

5. Подальші дослідження необхідно направити на розробку методики 
техніко-економічного обґрунтування забезпеченості значень показників при 
оцінці якості вод. 
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РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ РИБИ І МОЛЮСКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ 

 
Деньга Ю.М. 

Український науковий центр екології моря 
 

Відповідно до Європейської директиви з морської стратегії (MSFD) 
дослідження рівня забруднення біоти розглядається в рамках дескриптора 9 
(Забруднюючі речовини в рибі та інших морепродуктах для споживання 
людиною не перевищують рівні, встановлені законодавством 
Співтовариства або іншими відповідними стандартами). 

Визначення доброго екологічного стану (ДЕС) по Дескриптору 9 - 
фактичні рівні забруднюючих речовин нижче граничних значень, які 
встановлені для ДЕС, не збільшуються в довгостроковій перспективі і немає 
забруднюючих речовин, що перевищують максимальні рівні. 

Для визначення екологічного стану Чорного моря в межах територіальних 
вод України та виключної морської економічної зони України за вмістом 
забруднюючих речовин в морепродуктах оцінка проводиться за 
забруднюючими речовинами та їх гранично допустимими концентраціями, 
внесеними до директиви ЄС 2013/39/EU (MAC-EQS), а також додатково за 
забруднюючими речовинами та їх гранично-допустимими концентраціями 
вказаними в українському законодавстві. 

Об’єкти моніторингу 
Риба: 
Шпроти (Sprattus sprattus) 
Круглий бичок (Neogobius melanostomus) 
Чорноморська камбала (Psetta maxima) 
Мерланг (путасу) (Micromesistius poutassou) 
Інші морепродукти: 
Рапана (Rapana Venosa) 
Чорноморська мідія (Mytilus galloprovincialis) 
Цілі для риб і молюсків - Рівні забруднюючих речовин підтримуються 

нижче нормативних значень, встановлених для забруднюючих речовин в рибі 
(Директива 2013/39/ЄС щодо пріоритетних речовин в галуз водної політики) 

• Ртуть та її сполуки (Hg) < 20 µg/kg; 
• Гексахлорбензол (HCB) < 10 µg/kg; 
• Гептахлор і гептахлор епоксід <6,7*10-3 µg/kg; 
Тільки для молюсків: 
• Бензо(a)пірен < 5 µg/kg; 
• Флуорантен < 30 µg/kg; 
 
Стан біологічних об’єктів оцінювався за такими забруднюючими 

речовинами як: токсичні метали (ТМ), хлорорганічні пестициди (ХОП) та 
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поліароматичні вуглеводні (ПАВ). В процесі оцінки розглядався проміжок часу 
з 2012 року по 2017 рік. 

Для оцінки використовувались середні значення концентрацій 
забруднюючих речовин, а також коефіцієнт забруднення (Кз). 

Кз відображає концентрацію забруднюючої речовини в окремий проміжок 
часу в біологічному об’єкті. Цей коефіцієнт розраховується як сума відношень 
концентрації кожного забруднюючої сполуки до її гранично допустимої 
концентрації, відповідно директиві ЄС 2013/39/EU (MAC-EQS), або гранично 
допустимої концентрації відповідно українського законодавства (ГДК), що 
віднесена до кількості вимірювань проведених в заданий проміжок часу. 

Екологічний стан біологічних об’єктів за допомогою Кз оцінюється: 
для ТМ:  для органічних сполук:
Дуже добрий – Кз менше 0,5;  Дуже добрий – Кз менше 0,2;
Добрий – Кз від 0,5 до 1,0;  Добрий – Кз від 0,2 до 1,0;
Задовільний – Кз від 1,0 до 1,25;  Задовільний – Кз від 1,0 до 5,0;
Поганий – Кз від 1,25 до 2,5;  Поганий – Кз від 5,0 до 25;
Дуже поганий – Кз від 2,5 до 5,0;  Дуже поганий – Кз від 25 до 50;
Критичний – Кз більше 5,0.  Критичний – Кз більше 50.

 
Згідно з водною рамковою директивою WFD в межах кожної країни 

потрібно виділити екорегіони з визначенням типів поверхневих водних 
об’єктів. У зоні берегової лінії виділяють «Перехідні  води» та  «Прибережні 
води». «Перехідні води» — це поверхневі водні об’єкти поблизу гирл річок, що 
характеризуються частково солоністю у результаті їх близькості до 
прибережних морських вод, але на які суттєво впливають потоки прісної води. 
«Прибережні води» — це поверхневі водні об’єкти, що простягаються у бік до 
берега від лінії, кожна точка якої розташована на відстані однієї морської милі 
у бік до моря від найближчої точки базової лінії, від якої вимірюється ширина 
територіальних вод, простягаючись там, де це доречно, до зовнішньої межі 
перехідних (проміжних) вод. 

Відповідно до директиви WFD в Україні виділено 9 типів «Перехідних 
вод» та 41 об’єкт з перехідними водами і 12 типів «Прибережних вод» та 32 
об’єкти з прибережними водами. Відповідно до Рамкової Директиви про 
морську стратегію MSFD, морські води північно-західної частини Чорного 
моря розділені на екорегіони на підставі чисельного температурно-солоністного 
(Т-S) та кластерного аналізу фізико-гідрохімічних показників водних мас. Води 
відкритої глибоководної частини Чорного моря розділені на екорегіони західної 
та східної частини і на екорегіони західної і східної прилеглої частини моря до 
Південного Криму (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Карта-схема районування Чорного та Азовського морів 

 
Таким чином спостереження морського екологічного  моніторингу повинні 

охоплювати всі наведені екорегіони для яких необхідно виконання базової 
оцінки та визначення Доброго екологічного стану (ДЕС) відповідно до 
Морської стратегії (MSFD) та рішення Європейської Комісії від 1 вересня 2010 
р. (2010/477/ЄС). Критерії для досягнення Доброго екологічного стану 
навколишнього середовища є відправною точкою для визначення 
характеристик доброго стану навколишнього середовища і створення 
всеохоплюючого набору екологічних цілей. 

В таблиці 1 наведені результати базової оцінки екологічного стану районів 
морського середовища вод України в біологічних об’єктах виловлених в різних 
водних тілах та районах Чорного моря за даними з 2012 по 2017 роки. 

Кз забруднюючих елементів розраховувались відносно MAC-EQS 
директиви ЄС 2013/39/EU. 

Як видно з таблиці 1 середні рівні забрудненості двостулкових молюсків 
виловлених: 

- в водному тілі CW1 - Кз ХОП, Кз гептахлору відповідають критичному 
рівню, Кз ТМ (ртуті) – дуже поганому рівню, Кз гексахлорбензолу Кз ПАВ, Кз 
B(a)Peq відповідають задовільному рівню. 

- в водному тілі CW3 - Кз ТМ (ртуті), Кз бензо(а)пірену, Кз B(a)Peq 
відповідають поганому рівню, Кз ПАВ відповідає задовільному рівню. 

- в водному тілі CW6 – Кз B(a)Peq відповідає поганому рівню, Кз ПАВ, Кз 
бензо(а)пірену відповідають задовільному рівню, ТМ не досліджувались. 
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Таблиця 1 – Кз ТМ, ХОП, ПАВ в біологічних об’єктах з 2012 по 2017 роки. 

Район Рік Кз Hg Кз ХОП

К
з г
ек
са
хл
ор
бе
нз
ол
у 

К
з г
еп
та
хл
ор
у 

Кз ПАВ

К
з Ф

лу
ор
ан
те
ну

 

К
з Б

ен
зо

(а
)п
ір
ен
у 

К
з B

(a
)P

eq
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Двостулкові молюски 

CW1 

2012 13,0 25,4 0,01 50,8 
2013 0,17 2093 0,04 4185 
2014 2,18 0,00 0,00 0,00 
2015 0,28 1030 0,02 2060 
2016 0,63 10,1 0,72 19,4 1,57 0,15 0,36 4,22 
2017 0,38 335 4,88 666 1,33 0,83 0,61 2,54 

Середнє по CW1 
за весь період  2,76 582 0,95 1163 1,45 0,49 0,48 3,38 

CW3 2017 1,55 0,14 0,28 0,00 4,86 0,60 6,52 7,45 
CW6 2017 0,18 0,37 0,00 4,58 0,75 3,82 9,18 
CW7 2017 1,60 0,25 0,49 0,00 40,9 1,14 5,26 116 
CW9 2017 0,80 464 0,59 927 0,53 0,48 0,14 0,96 

Дністровський 
район 

2016 0,60 2,45 4,89 0,00 1,16 0,13 0,58 2,79 
2017 0,20 0,35 0,71 0,00 1,04 0,58 0,45 2,10 

Середнє по 
Дністровському 
району за весь 

період 

 0,40 1,40 2,80 0,00 1,10 0,35 0,52 2,45 

Район 
змішування 

2016 0,80 54,8 0,57 110 1,55 0,14 0,42 4,09 
2017 1,18 509 1,40 1016 7,96 3,54 5,15 15,2 

Середнє по 
району 

змішування за 
весь період 

 0,99 282 0,98 563 4,76 1,84 2,79 9,64 

Рапана 

CW1 

2012 27,5 27,6 0,02 55,2 
2013 0,25 1189 0,10 2377 
2014 1,13 22,8 0,00 45,7 
2015 1,26 1,29 0,09 2,49 
2016 2,29 19,5 0,47 38,4 1,61 0,23 0,42 4,18 
2017 0,54 176 0,07 351 8,76 9,73 3,19 13,4 

Середнє по 
CW1 за весь 

період  5,50 239 0,12 478 5,19 4,98 1,81 8,77 

CW2 2017 1,10 0,47 0,94 0,00 21,9 0,64 30,4 34,8 

CW3 
2016 1,20 0,02 0,03 0,00 1,02 0,28 1,12 1,67 
2017 1,70 0,65 1,29 0,00 1,86 0,73 1,03 3,82 
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Кінець таблиці 1 

Район Рік Кз Hg Кз 
ХОП 

К
з г
ек
са
хл
ор
бе
нз
ол
у 

К
з г
еп
та
хл
ор
у 

Кз 
ПАВ 

К
з Ф

лу
ор
ан
те
ну

 

К
з Б

ен
зо

(а
)п
ір
ен
у 

К
з B

(a
)P

eq
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Середнє по 
CW3 за весь 

період  1,45 0,33 0,66 0,00 1,44 0,51 1,07 2,74 

CW7 2016 0,90 36,0 0,30 71,6 1,00 1,47 0,00 1,54 
CW9 2017 1,55 0,20 0,41 0,00 3,25 0,57 2,64 6,55 
TW5 2016 2,65 23,2 0,02 46,3 1,32 0,15 0,35 3,47 
Район 

змішування 2016 1,25 117 0,50 233 0,47 0,10 0,18 1,12 

Риба 

CW1 

2012 20,5 153 0,01 305 
2013 0,87 753 0,04 1507 
2014 0,93 608 0,01 1215 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 2,49 17,3 0,27 34,3 4,46 0,42 1,46 11,5 
2017 1,73 1575 1,61 3149 2,72 0,73 1,29 6,12 

Середнє по 
CW1 за весь 

період 
 4,42 518 0,32 1035 3,59 0,58 1,38 8,82 

 
- в водному тілі CW7 – Кз B(a)Peq відповідає критичному рівню, Кз ПАВ 

відповідає дуже поганому рівню, Кз ТМ (ртуті), Кз бензо(а)пірену відповідають 
поганому рівню, Кз флуорантену відповідає задовільному рівню. 

- в водному тілі CW9 - Кз ХОП, Кз гептахлору відповідають критичному 
рівню. 

- в Дністровському районі - Кз ХОП, Кз гексахлорбензолу, Кз ПАВ, Кз 
B(a)Peq) відповідають задовільному рівню. 

- в районі змішування - Кз ХОП, Кз гептахлору відповідають критичному 
рівню, Кз ПАВ, Кз B(a)Peq відповідають поганому рівню, Кз бензо(а)пірену та 
флуорантену відповідають задовільному рівню. 

Середні рівні забрудненості рапани, дивись таблицю 1, виловлених: 
- в водному тілі CW1 - Кз ТМ (ртуті), Кз ХОП, Кз гептахлору відповідають 

критичному рівню, Кз ПАВ, Кз B(a)Peq відповідають поганому рівню, Кз 
бензо(а)пірену та флуорантену відповідають задовільному рівню). 

- в водному тілі CW2 - Кз бензо(а)пірену, Кз B(a)Peq відповідають дуже 
поганому рівню, Кз ПАВ відповідає поганому рівню, Кз ТМ (ртуті) – відповідає 
задовільному рівню. 



113 

- в водному тілі CW3 - Кз ТМ (ртуті) відповідає поганому рівню, Кз ПАВ, 
Кз бензо(а)пірену, Кз B(a)Peq відповідають задовільному рівню. 

- в водному тілі CW7 - Кз гептахлору відповідає критичному рівню, Кз 
ХОП відповідає дуже поганому рівню, Кз ПАВ, Кз флуорантену, Кз B(a)Peq 
відповідають задовільному рівню. 

- в водному тілі CW9 - Кз ТМ (ртуті), Кз B(a)Peq відповідають поганому 
рівню, Кз ПАВ, Кз бензо(а)пірену відповідають задовільному рівню. 

- в водному тілі ТW5 - Кз гептахлору відповідає дуже поганому рівню, Кз 
ХОП відповідає поганому рівню, Кз ПАВ, Кз B(a)Peq відповідають 
задовільному рівню. 

- в районі змішування - Кз ХОП, Кз гептахлору відповідають критичному 
рівню, Кз ТМ (ртуті), Кз B(a)Peq відповідають задовільному рівню, Кз ПАВ 
відповідає доброму рівню. 

Середні рівні забрудненості риби, виловленої в водному тілі CW1 
знаходяться в критичному стані, Кз ХОП, Кз гептахлору відповідають 
критичному рівню, Кз ТМ (ртуті) відповідає дуже поганому рівню, Кз B(a)Peq 
відповідає поганому рівню, Кз ПАВ, Кз бензо(а)пірену відповідають 
задовільному рівню. 
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БАЗОВА ОЦІНКА ТА ДОБРИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗА 
ГІДРОБІОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ В ЧОРНОМУ МОРІ 

 
Ковалишина С. П., Грандова М.О., Чужекова Т. В., Набокін М.В., 

Катічева О.В. 
Український науковий центр екології моря 

 
Критерії досягнення доброго екологічного стану (ДЕС) є вихідною точкою 

для розробки узгоджених підходів на підготовчих етапах морських стратегій, 
включаючи визначення характеристик ДЕС навколишнього середовища та 
створення всебічного комплексу екологічних цілей, які будуть узгоджено 
розроблені та скоординовані в рамках вимог про регіональне співробітництво. 
В Українському науковому центрі екології моря (УкрНЦЕМ) було проведено 
базову оцінку та визначення ДЕС за біологічними показниками морського 
середовища Чорного моря в межах виключної морської економічної зони 
України відповідно до імплементації Директив ЄС (2008 / 56 / ЄС) і (2008 / 60 / 
ЄС) [1, 2] згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом [3]. 

Критерії ДЕС ґрунтуються на існуючих зобов'язаннях та розробках у 
рамках діючого законодавства Союзу, включаючи Директиву 2000 / 60 / ЄС, що 
встановлює рамки дій Співтовариства у сфері управління водними ресурсами, 
що застосовується до прибережних вод, а також Директиву Ради 92 /43 / ЄС від 
21 травня 1992 р. [4] про збереження природних оселищ та дикої флори та 
тварин, Директиву 2009 / 147 / ЄС Європейського Союзу Парламенту та Ради 
від 30 листопада 2009 р. [5] про збереження диких птахів, та ряду інструментів, 
розроблених в рамках спільної політики рибальства, з урахуванням, при 
необхідності, накопиченої інформації та розроблених підходів в рамках 
регіональних конвенцій. Оскільки це рішення сприяє подальшому розвитку 
концепції ДЕС морських вод, воно підтримує на рівні морських екосистем 
процес перегляду стратегії збереження біорізноманіття Європейського Союзу 
до 2020 року [6] та Плану дій щодо збереження біорізноманіття [7]. Директива 
2008 / 56 / ЄС, яка є опорою інтегрованої морської політики в області екології, 
вимагає застосування екосистемного підходу до управління діяльністю людини, 
що охоплює всі сектори, які впливають на морське середовище. У Зеленій книзі 
про реформу спільної політики в галузі рибальства (7) говориться, що остання 
повинна бути створена з метою забезпечення відповідних інструментів для 
підтримки цього екосистемного підходу. 

ДЕС передбачає, щоб усі пов’язані з морським середовищем дії людини 
здійснювалися відповідно до вимог його захисту та збереження та концепції 
сталого використання морських товарів та послуг теперішніми та майбутніми 
поколіннями, що зазначено у статті 1 Директиви 2008 / 56 / EC. Застосування 
критеріїв ДЕС здійснювалося з урахуванням необхідності націлювання на 
оцінку та моніторинг і визначенні пріоритетів дій щодо важливості впливу та 
загроз для морських екосистем та її компонентів. В оцінці розглядалися основні 
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сукупні та синергетичні наслідки впливу на морську екосистему, як зазначено у 
пункті (1) (b) (ii) статті 8 Директиви 2008 / 56 / ЄС. 

Для оцінки екологічного стану біоценозів пелагіалі та бенталі 
використовувались традиційні методи аналітичного узагальнення даних та 
статистичного аналізу, на підставі екологічних спостережень виконаних 
УкрНЦЕМ в період з 2012 року по 2018 рік. На основі регулярних 
спостережень в прибережних станціях відбору проаналізовано 240 
спостережень на реперних та прибережних станціях та 300 у мористій частині 
виключної морської економічної зони України. В даній роботі представлено 
результати визначення ДЕС для фітопланктону. ДЕС за іншими біологічними 
показниками наведено у звіті УкрНЦЕМ [8]. 

Для визначення ДЕС біомаси фітопланктону за виділеними районами [9] 
використовувався масив сучасних даних з урахуванням інформації про біомасу 
фітопланктону до періоду евтрофікації (1960-х років), отриманої з літературних 
джерел. Для більшості районів використовувалися результати власних 
досліджень, бази даних SeaBase УкрНЦЕМ, а також дані IBSS. 

Використовувалася лінійна модель переходу від сучасних значень біомаси 
фітопланктону до історичних значень, по відношенню середніх значень 
історичних і сучасних значень біомаси фітопланктону для ПЗЧМ. Як показало 
порівняння історичних даних з сучасними, для центральних частин моря 
значення біомаси фітопланктону в 50-60 рр коливалося від 0,7 до 1 г / м3. 
Середньосезонні значення біомаси фітопланктону в сучасний період 
відповідають, а іноді і помітно нижче історичних значень. Тому за ДЕС були 
прийняті значення 75 % від середньосезонних значень сучасних даних, які 
потім були уточнені з урахуванням звичайних для даного регіону значень 
біомаси фітопланктону, які спостерігаються в період відсутності «цвітінь». 
Цільова концентрація (ЦК) була прийнята, виходячи з умов: 

ЦК = ДЕС +0,5 * ДЕС, 
враховуючи округлення відповідних величин до десятків і сотень, в залежності 
від порядку отриманої величини. Результати спостережень, прийняті ДЕС і ЦК 
для біомаси фітопланктону, показані в таблиці 1. 

На основі прийнятих концентрацій ДЕС і ЦК для біомаси фітопланктону, 
були розроблені шкали оцінки екологічного стану морського середовища за 
показниками фітопланктону. EQR границя між дуже добрим станом та ДЕС 
завжди встановлюється на рівні 0,95 (HELCOM, 2010) [10]. Таким чином, це 
допустиме відхилення від ДЕС (5 %) являє собою оцінку невизначеності для 
всіх показників. Границі між класами розраховуються за наступними 
формулами: 

 
EQR Ref/High – EQR Good/Moderate = 2*(EQR Good/Moderate– EQR 

Poor/Bad) 
EQR Poor/Bad = 0.19 

EQR High/Good = 0.5*EQR Ref/High + 0.5*EQR Good/Moderate = 0.81 
EQR Moderate/Poor = 0.5*EQR Good/Moderate + 0.5*EQR Poor/Bad = 0.43 
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Таблиця 1 – ДЕС і ЦК для біомаси фітопланктону 
Сезон Район ДЕС, мг/м3 ЦК, мг/м3 
Зима Дніпро-Бугський 800 1250 

  Дунайський - - 
 Дністровський 800 1250 
  Каламітський 260 400 
  Зона змішаних вод 500 800 
  Центральний - - 

Весна Дніпро-Бугський 1000 1600 
  Дунайський 1200 1900 
 Дністровський 1000 1600 
  Каламітський 700 1000 
  Зона змішаних вод 450 750 
  Центральний 150 240 

Літо Дніпро-Бугський 900 1400 
  Дунайський 900 1400 
 Дністровський 900 1400 
  Каламітський 700 1100 
  Зона змішаних вод 500 800 
  Центральний 400 650 

Осінь Дніпро-Бугський 800 1250 
  Дунайський 600 950 
 Дністровський 800 1250 
  Каламітський 950 1500 
  Зона змішаних вод 800 1250 
  Центральний 450 700 

 
Шкали оцінки екологічного стану морського середовища за показниками 

фітопланктону представлені у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Шкали для оцінки стану морського середовища за показниками 
біомаси фітопланктону. 
Дніпро-Бугський район Дуже 

добрий Добрий Помірний Поганий Дуже 
поганий 

зима <1000 1000-1250 1250-1850 1850-3700 >3700 

весна <1250 1250-1600 1600-2300 2300-4300 >4300 

літо <1100 1100-1400 1400-2000 2000-4000 >4000 

осінь <1000 1000-1250 1250-1850 1850-3700 >3700 

Дністровський район Дуже 
добрий Добрий Помірний Поганий Дуже 

поганий 
зима <1000 1000-1250 1250-1850 1850-3700 >3700 

весна <1250 1250-1600 1600-2300 2300-4300 >4300 
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літо <1100 1100-1400 1400-2000 2000-4000 >4000 

осінь <1000 1000-1250 1250-1850 1850-3700 >3700 

Дунайський район Дуже 
добрий Добрий Помірний Поганий Дуже 

поганий 
зима - - - - - 

весна <1500 1500-1900 1900-2800 2800-5300 >5300 

літо <1100 1100-1400 1400-2000 2000-4000 >4000 

осінь <750 750-950 950-1400 1400-2600 >2600 

Зона змішаних вод Дуже 
добрий Добрий Помірний Поганий Дуже 

поганий 
зима <600 600-800 800-1200 1200-2200 >2200 

весна <550 550-750 750-1100 11000-
2000 >2000 

літо <600 600-800 800-1200 1200-2200 >2200 

осінь <1
000 

1000-
1250 

1250-
1850 

1850-
3700 

>370
0 

Каламитський район Дуже 
добрий Добрий Помірний Поганий Дуже 

поганий 
зима <300 300-400 400-600 600-1200 >1200 

весна <900 900-1100 1100-1600 1600-3000 >3000 

літо <900 900-1100 1100-1600 1600-3000 >3000 

осінь <1200 1200-1500 1500-2200 2200-4000 >4000 
Центральний район 
ПЗЧМ 

Дуже 
добрий Добрий Помірний Поганий Дуже 

поганий 
зима - - - - - 

весна <190 190-240 240-350 350-650 >650 

літо <500 500-650 650-950 950-1700 >1700 

осінь <550 550-700 700-1000 1000-1900 >1900 
 
Необхідно враховувати, що в ході подальших досліджень ці шкали можуть 

зазнавати відповідних змін, уточнень і доповнень. Особливої уваги потребує 
уточнення показників для центрального району, завдяки невеликій кількості 
спостережень у останні роки. 

За проведеною оцінкою та діагнозом стану гідробіологічної складової 
відповідно до критеріїв, означених у Постанові КМУ №758 від 19 вересня 2018 
року [11], які відповідають вимогам у Директивах ЄС (2008 / 56 / ЄС, 2008 / 60 / 
ЄС) встановлено: 

В прибережних районах ПЗЧМ, за сукупністю показників фітопланктону у 
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різні пори року, найбільш нестабільним екологічним станом характеризуються 
акваторії станцій Нафтогавань та Аркадія, найліпший екологічний стан 
зареєстрований в акваторіях пляжу сан. Чкалова та мису Малий Фонтан. Щодо 
відкритих вод ПЗЧМ, найкращі екологічні умови спостерігались навесні 2017 
року у зоні змішаних вод та на акваторії Філофорного поля Зернова, найгірші – 
наприкінці літа 2017 року у Дніпро-Бугському регіоні. Найбільш адекватну 
оцінку екологічного стану у всіх досліджених районах дають показники 
біомаси, а шкали індексів BAC:DIN та MEC % потребують значного уточнення 
для використання їх при оцінюванні якості відкритих шельфових вод ПЗЧМ. 
Значна розбіжність між оцінками екологічного стану за різними показниками 
фітопланктонного угруповання свідчить як про необхідність вносити корективи 
у відповідні системи оцінювання, так і про нестабільність екологічної ситуації в 
регіоні дослідження. 

В цілому, угруповання зоопланктону досліджуваних районів знаходяться у 
пригніченому стані. На більшості акваторій показник біомаси демонструє 
досить низькі значення, низьким є різноманіття. Однак, добрим показником є 
низький рівень розвитку N. scintillans. Являючись одноклітинним 
гетеротрофним організмом, вона значно швидше реагує на зміни у середовищі, 
зокрема на рівень евтрофування, ніж це робить інший зоопланктон. Кількісні 
значення якої свідчать про покращення стану середовища, на яке ще не встигли 
відреагувати інші зоопланктоні організми. 

У 80% національної зони середовищ існування мультиметричні показники 
зообентосу знаходяться в межах наступних граничних значень: середній вміст 
видів S ≥ 40 видів на 1 квадратний метр; Індекс біорізноманіття Шеннона H '≥ 
2,5; AMBI ≤ 3.3; M-AMBI ≥ 0,55. У мористій частині виключної морської 
економічної зони України стан донних біоценозів відповідає стану «добрий», у 
прибережних частинах – в Дунайському та Дніпро-Бузькому районах 
відповідає оцінки «задовільний». Більша частина донних біоценозів 
знаходяться у «доброму» стані (75%). 

В структурі біологічних угруповань пелагіалі та бенталі відбуваються 
позитивні зміни, що підтверджується збільшенням видового розмаїття, 
ускладненням структури біологічних угруповань та різноманітністю трофічних 
зв′язків. Однак, винятком є прибережні точкові райони з суттєвим 
антропогенним навантаженням, де стан біоти залишається нестабільним та не 
спостерігається довготривалих стійких позитивних змін. 
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За последние годы ассортимент и производство алкогольных напитков 

(особенно вина) значительно увеличилось. Этот рынок приносит очень 
большие доходы как производителю, так и реализаторам. Поэтому соблазн 
подделать или увеличить их объемы путем разбавления водой или более 
дешевым техническим спиртом всегда есть. Проблема экспертизы подлинности 
вин, поступаемых на рынки страны, очень актуальна.  

Разбавление виноградного вина малоценными продуктами (дешевым 
плодово-ягодным вином и др.) для увеличения его объема. Это наиболее 
распространенный и в то же время самый грубый способ фальсификации как в 
производстве виноматериалов, так и при реализации. В результате изменяются 
интенсивность цвета, насыщенность букета, уменьшается крепость вина. Как 
правило, такие вина «исправляют» введением различных химических 
компонентов (спирта, чаще технического, содержащего сивушные масла; 
сахарозаменителей; искусственных красителей и др.). 

Галлизация вина. Этот способ фальсификации заключается в том, что 
плохие, кислые вина «улучшаются» добавлением воды до известного объема и 
вина (за марочные выдаются вина ординарные) и т.д. Нередко этот вид 
фальсификации довольно трудно распознать. 

Приготовление «искусственных вин». Для производства таких вин не 
требуется виноградный сок, так как они представляют собой хорошо 
подобранную смесь компонентов, органолептически воспринимаемую как 
виноградное вино. В состав ее могут входить вода, дрожжи, сахар, винно-
кислый калий, кристаллическая винная и лимонная кислоты, танин, глицерин, 
этиловый спирт, и другие соединения в зависимости от «рецептуры» [1]. 
Приведенные выше данные свидетельствуют: все виды фальсификации связаны 
с обманом покупателя, так как под названием натурального вина производятся 
и продаются продукты, не отвечающие его качеству. Во всех случаях снижается 
потребительская стоимость товара. Чем меньше различия в свойствах 
фальсифицированного продукта и его эталона (натурального виноградного 
вина), чем больше различие в их стоимости, тем, безусловно, выгоднее (с точки 
зрения фальсификатора) эта подделка. 

Следует помнить, что фальсифицированные вина наносят не только 
моральный и материальный ущерб, но порой опасны для здоровья 
потребителей, особенно при добавлении в крепленые вина технического 
спирта. При добавлении в вино около 10 % воды обычно дегустаторы с 
помощью органолептических показателей не замечают данную степень его 
фальсификации, при введении же 20 % воды примерно треть из них 
высказывают сомнения по поводу качества напитка, и лишь при 50 %-ом 
добавлении большинство дегустаторов указывают на «водянистость» его вкуса. 
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Поэтому разбавление вина водой до 30 % практически не определяется ни 
органолептическими, ни физико-химическими методами. 

Практические примеры установления подделок вина. Самый простой 
метод определения поддельного вина – с помощью воды. Налейте вино в 
маленький пузырек, закройте пальцем горлышко и опрокиньте в стакан с водой. 
Уже в воде отпустите палец. Если вино не смешается с водой, оно натуральное. 
А если вино начинает струйками переходить из пузырька в воду и спускаться 
на дно стакана, то вино явно фальшивое. Причем не имеет значения характер 
фальсификации – будь то подслащение вина или введение красителя. Чем 
быстрее выливается вино из пузырька в воду, тем грубее фальсификация и тем 
больше в вине примесей. В Таллине функционирует нелегальный винный цех, 
который производит разлив фальсифицированной продукции с использованием 
товарных знаков и этикеток грузинских вин. За шампанское сегодня выдают 
обычное белое вино, искусственно насыщенное углекислым газом – такое 
можно приготовить и дома, если залить тот же «Ркацители» в сифон. Хуже, 
когда газируют даже не вино, а раствор спирта в воде с добавками 
ароматизатора, сахара и лимонной кислоты (к таким напиткам относится 
известный «Ив Роше») [2]. Причем подделки можна встретить в торговой сети 
и в странах Евросоюза.  

Несмотря на усиление мер по государственному регулированию 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, объемы выпуска и реализации фальсифицированных и 
контрафактных алкогольных напитков достаточно высоки. 
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В наш час активна господарська діяльність людини супроводжується 
значним екологічним навантаженням на природне середовище.  Наприклад, в 
сільському господарстві як елементи меліоративної зрошувальної системи 
застосовують регулюючі басейни (РБ), збудовані безпосередньо на зрошуваних 
ділянках. Вони використовуються для накопичення та утримання води, що 
потрібна для зрошення сільськогосподарських культур. Такі басейни 
представляють собою квадратні або прямокутні резервуари прісної води 
глибиною в декілька метрів. Перед початком сільськогосподарського сезону в 
ці резервуари закачується вода, а по закінченню сезону вони випорожнюються. 
За цей період на дні басейну встигає накопичуватися мул, що при сприятливій 
екологічній ситуації міг би бути використаний на волях, в якості органічного 
добрива. Але зважаючи на значний антропогенний вплив якого зазнає регіон, 
можна припустити, що мул накопичує різноманітні забруднюючі речовини, 
зокрема важкі метали, тому без детального вивчення не можна сказати, чи 
доцільне його використання в якості органічного добрива або він потребує 
додаткової переробки і навіть утилізації. 

Для дослідження відібрані проби донних відкладень регулюючих басейнів 
№3 та № 3-а Царичанської зрошувальної системи (ЦЗС) Дніпропетровської 
області. Басейни заповнюються з головної насосних станції (ГНС), що 
розташована на березі каналу «Дніпро-Донбас» (рис. 1), тобто вся вода є 
дніпровською. 

 

 
Рисунок 1 – Схема розташування регулюючих басейнів № 3 та № 3-а (РБ-3 та 
РБ 3а) та головної насосної станції Царичанської зрошувальної системи (ГНС 

ЦЗС) за даними інтернет-порталу GoogleEarth 
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За своїм видом мул являє собою суміш, яка складається з мінеральної фази 
(пісок та алевритові частинки), органічної фази (залишки рослин, тини, ряски 
тощо) та уламками черепашок молюсків; всі вони частинки потрапляють у 
басейн з водою. Додатково до складу мінеральної фази надходить й 
атмосферний пил. 

Вміст хімічних елементів донних відкладів визначався на пробах 
наважкою приблизно 3 грами, за допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу 
на спектрометрі ElvaX в сертифікованій лабораторії одного з підприємств міста 
м. Кам’янське. Результати визначення вмісту хімічних елементів донних осадах 
регулюючих басейнів наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Хімічний склад донних осадів регулюючих басейнів зрошувальних 
систем 

Хімічний 
елемент 

Концентрація, ваг. %
РБ –3а РБ–3 ГДК

Si 2,218 4,141 – 
S 0,043 0,009 0,0016
K 1,838 3,138 – 
Ca 90,75 89,269 – 
Ti 0,163 0,239 – 
Cr 0,013 0,01 0,0006
Mn 0,076 0,146 – 
Fe 4,766 2,773 – 
Cu 0,003 0,002 0,0003
Zn 0,006 0,125 0,0023
Rb 0,005 0,006 – 
Sr 0,038 0,044 – 
Y 0,002 0,001 – 
Zr 0,017 0,033 – 
Pd 0,016 0,019 – 
Ag 0,034 0,035 – 
Cd 0,008 0,008 – 
P 0,004 0 – 
Ni 0,002 0 0,0004

Сума 100 100  
Примітки.  
1. РБ –3а, РБ–3– регулюючі басейні Царичанської зрошувальної системи 
2. ГДК – гранично допустима концентрація хімічних елементів в ґрунті [1] 
3. Прочерк – вміст елементу не нормується 
 
Аналізуючи таблицю, можна помітити, що на хімічний склад донних 

осадів впливають розташування як басейнів, так і водозабору. РБ ЦЗС оточений 
з двох боків посадками, тому вміст Si в мулі тут значно перевищує норму 
завдяки пилу з полів. Загалом видно, що ті хімічні елементи які підлягають 
нормуванню згідно чинного законодавства України, в донних відкладах обох 
басейнів значно перевищують гранично допустимі концентрації та їх 
безпосереднє використання в якості органічних добрів може завдати 
екологічної шкоди як родючим землям, так й довкіллю. 
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Оцінювання стану повітряного середовища можна виконувати з 
використанням біоіндикаційних методів дослідження. Біондикація як 
ефективний метод оцінки екологічної безпеки набув в останні десятиріччя 
достатньо широкого застосування. Фітоіндикація – визначення умов 
середовища за характером і станом рослинності. Методи фітоіндикації широко 
використовують в системі моніторингу довкілля, оскільки вони мають ряд 
переваг: суттєво відрізняються від інших дешевизною, можливістю одночасно 
охопити великі території, відносною простотою інтерпретації одержаних даних. 
Основою фітоіндикації є оцінка екологічних факторів та екосистем за 
допомогою флористичних ознак, тобто ознак видів, угруповань, їх сукупності 
та взаємовідносин [1]. 

Метою даної роботи було проведення аналізу впливу техногенних 
факторів на морфометричні параметри деревних рослин як тест-об’єктів 
локалітетів м. Черкаси  та оцінка стану повітряного середовища за бальною 
шкалою відповідно до інтегрального показника флуктуючої асиметрії. 

Суттєву роль у формуванні забруднення повітряного басейну міста 
відіграє його географічне розташування та кліматичні умови. Місто Черкаси 
розташоване в лісостеповій зоні Дніпровської рівнини на високому плесі 
правого берегу р. Дніпро. Протягом року переважають вітри північно-західного 
напрямку, середньорічна швидкість вітру 3,9 м/с. У 20 % днів року 
спостерігається штильовий стан. Все це обумовлює наявність бризових явищ і 
сприяє застою над містом забруднених повітряних мас.    

Забруднення атмосферного середовища в м. Черкаси відбувається за 
рахунок стаціонарних та пересувних джерел. Обсяги викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел забруднення по м. Черкаси у 2017 році 
складали  20107 т, у 2018 році – 24437,2 т (121,5 % до 2017 р.).  З 2016 року 
розрахунки  щодо обсягів викидів шкідливих речовин від пересувних джерел 
забруднення  не проводилися. Серед стаціонарних джерел забруднення 
атмосферного повітря найбільший внесок роблять такі підприємства, як ПАТ 
«Азот»,  Черкаська ТЕЦ та деревообробний  комбінат, їх викиди складають 
понад 90 % від викидів всіх промислових підприємств міста.  

Індекс забруднення атмосфери  (ІЗА) розраховується в м. Черкаси за 
даними середньомісячних концентрацій з пилу, аміаку, формальдегіду, 
діоксиду азоту, оксиду вуглецю. ІЗА за 2018 рік  склав  6,24 (5<ІЗА<7), що 
вважається підвищеним рівнем забруднення. Його значення в порівнянні з 2017 
роком збільшилося у 1,1 рази за рахунок зростання середньорічних 
концентрацій за вмістом діоксиду азоту та формальдегіду [2].  



125 

Для вивчення біоіндикаційної перспективності, екологічної толерантності 
й еколого-оптимізаційної ефективності деревних видів, найбільш поширених на 
території Черкаської урбосистеми та подальшої оцінки її екологічного стану 
проведено дослідження з використанням листових пластин типових деревних 
видів – берези бородавчатої (Betula pendula Roth), липи серцелистої (Tilia 
cordata Mill); тополі пірамідальної (Populus pyramidalis L.). Деревні види 
рослин представлені у достатній кількості, близькі за віком та санітарним 
станом. Дослідження проводилися у 2017-2018 роках та складались з таких 
операцій: збір матеріалу (проводився після закінчення інтенсивного росту листя 
(кінець липня – початок серпня), листки збиралися з нижньої частини крони, на 
рівні1,5 м, з максимальної кількості доступних гілок, направлених умовно на 
північ, захід, схід та південь); обробка матеріалу (листки вимірювалися за 
параметрами відповідно до методики  [3-4]); розрахунок коефіцієнту асиметрії 
[3-5]. 

На території міста було виділено 6 дослідних ділянок (ДД 1-ДД 6) та 24 
локалітета з різним ступенем антропогенного навантаження (рис.1). 

 

  
 

1) Набережна; 2) Канівська; 3) Героїв Дніпра; 4) Козацька; 5) Гагаріна; 6) 
Хрещатик, (сквер «Дитячий»); 7) Селітебна зона, вул. Хрещатик; 8) 

Автомагістраль вул. Хрещатик; 9) Парк Хіміків; 10) вул. Нечуя Левицького; 11) 
ДП «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно»; 12) ПАТ «Азот»; 13) 

Проспект Хіміків; 14) вул. Берегова; 15) вул. Чехова; 16) ПАТ «ТЕМП»; 17) ПАТ 
«Хімреактив»; вулиці: 18) Чигиринська; 19) Якубовського; 20) Акад. Корольова; 
21) ПАТ АК «Богдан Моторс»; 22) ПАТ «ЧЗТА»; 23) вул. Сумгаїтська; 24) р-н 

Соснівка – транспортна магістраль Черкаси – Канів 
 

Рисунок 1 – Картосхема розташування локалітетів дослідних ділянок  
ДД 1 – ДД 6 
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За результатами вивчення флуктуаційної асиметрії  протягом 2017 – 2018 
рр. було визначено коефіцієнти асиметрії для зазначених дерев, значення яких 
представлено в таблицях 2, 4, 5. В табл. 1, 3 надано порівняльні бальні шкали 
стану повітряного середовища відносно значення показників флуктуаційної 
асиметрії для досліджуваних деревних рослин. 

 
Таблиця 1 – Шкала системи балів якості середовища за показником 
флуктуаційної асиметрії для берези бородавчастої [3] 
Кількість балів Показник асиметрії Стан повітряного середовища 

1 бал (до 0,055) чисто 
2 бали (0,055-0,060) відносно чисто 
3 бали (0,060-0,065) забруднено 
4 бали (0,065-0,070) сильно забруднено 
5 балів (більше 0,070) надто сильно забруднено 

 
Таблиця 2 – Величини флуктуючої асиметрії (FA) листків берези бородавчатої 
(Betula pendula Roth.) за локалітетами м. Черкаси, 2017-2018 рр. 
Дослідні ділянки 2017 2018 

ДД 1 0,0635-0,0711 0,0635-0,0746 
ДД 2 0,0534-0,0671 0,0534-0,0701 
ДД 3 0,0567-0,0681 0,0567-0,0681 
ДД 4 0,0625-0,0696 0,0625-0,0706 
ДД 5 0,0638-0,0691 0,0638-0,0710 
ДД 6 0,0233-0,0682 0,0233-0,0694 

 
Як свідчать дані табл. 2, практично по всім дослідним ділянкам (п’ять з 

шести) спостерігається зростання коефіцієнту асиметрії у 2018 році у 
порівнянні з 2017 роком. Це зростання можна пов’язати зі збільшенням рівня 
транспортного навантаження через інтенсивність руху автотранспорту. За 
бальною шкалою  показників  флуктаційної  асиметрії  для берези 
бородавчастої (табл. 1)  можна зазначити, що якість  атмосферного повітря у 
місті за 2017-2018 роки не поліпшала, рівень забруднення відноситься до 
сильно забрудненого. 

 
Таблиця 3 – Шкала системи балів якості середовища за показником 
флуктуаційної асиметрії для (липи серцелистої та тополі пірамідальної) [4-5] 
Кількість балів Показник асиметрії Стан повітряного середовища 

1 бал (до 0,0018) чисто 
2 бали (0,00019-0,0089) відносно чисто 
3 бали (0,0090-0,022) забруднено 
4 бали (0,022-0,04) сильно забруднено 
5 балів (більше 0,04) надто сильно забруднено 
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Таблиця 4 – Величини асиметрії листків липи серцелистої (Tilia cordata Mill) за 
локалітетами м. Черкаси, 2017-2018 рр. 
Дослідні ділянки 2017 2018 

ДД 1 0,016-0,043 0,016-0,048 
ДД 2 0,018-0,041 0,018-0,046 
ДД 3 0,010-0,024 0,010-0,028 
ДД 4 0,023-0,040 0,027-0,045 
ДД 5 0,018-0,042 0,018-0,042 
ДД 6 0,010-0,029 0,010-0,043 

 
Результати досліджень показників асиметрії листків липи серцелистої 

(табл. 4) свідчать, що у 2018 році спостерігається зростання коефіцієнту 
асиметрії у порівнянні з 2017 роком. Зростання коефіцієнту асиметрії 
спостерігається на дослідних ділянках ДД 1,  ДД  2, ДД  4, ДД  6, через які 
проходять автомагістралі з  інтенсивним рухом автотранспорту. Найбільший 
показник коефіцієнту асиметрії зріс на ділянки ДД 6, це дослідна ділянка 
північно-західного району  «Соснівка», де проходить автомагістраль Черкаси-
Канів. Показник асиметрії збільшився у 1,5 разів у порівнянні з 2017 роком, що 
знову підтверджує той факт, що до основних джерел забруднення повітрі у 
місті належить автотранспорт. За бальною шкалою  показників  флуктаційної  
асиметрії  для листків липи серцелистої (табл. 3)  можна зазначити, що якість  
атмосферного повітря у місті за 2017-2018 роки не поліпшала, рівень 
забруднення відноситься до сильно та надто сильно забрудненого. 

 
Таблиця 5 – Величини асиметрії листків тополі пірамідальної (Populus 
pyramidalis L.) за локалітетами м. Черкаси, 2017-2018 рр. 
Дослідні ділянки 2017 2018 

ДД 1 0,012-0,024 0,015-0,034 
ДД 2 0,008-0,031 0,016-0,036 
ДД 3 0,011-0,022 0,010-0,022 
ДД 4 0,013-0,028 0,014-0,029 
ДД 5 0,012-0,030 0,014-0,032 
ДД 6 0,0010-0,019 0,0013-0,024 

 
Результати досліджень показників асиметрії листків тополі пірамідальної 

(табл. 5) показали, що на дослідних ділянках спостерігається незначне 
зростання коефіцієнту асиметрії у 2018 році у порівнянні з 2017 роком. 
Зростання коефіцієнту асиметрії спостерігається на всіх дослідних ділянках 
локалітетів автомагістралей, що можна пов’язати зі збільшенням рівня 
транспортного навантаження через інтенсивність руху автотранспорту. 
Найбільший показник коефіцієнту асиметрії зріс на ДД 6 – дослідна ділянка 
«Соснівка», де проходить  автомагістраль Черкаси-Канів. Він збільшився у 1,3 
рази  відносно 2017 року, що в черговий раз говорить про те, що саме 
автотранспорт є основним негативним фактором впливу на деревні рослини. За 
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бальною шкалою  показників  флуктаційної  асиметрії  для листків тополі 
пірамідальної (табл. 3)  можна зазначити, що якість  атмосферного повітря у 
місті за 2017-2018 роки не поліпшала, рівень забруднення відноситься до 
сильно забрудненого. 

Отже, узагальнюючи результати досліджень було визначено, що за 2018 
рік максимальні інтегральні показники флуктуючої асиметрії (FA) листків 
усіх досліджуваних дерев спостерігались на  ділянки ДД 1, в яку входять  
локалітети санітарно-захисних зон ПАТ «Хімволокно ДП Черкаська ТЕЦ», 
ПАТ «Азот»,  проспект Хіміків. Їх значення відповідають 5 балам, за якістю 
повітряного середовища характеризуються як «надто сильно забруднені». 

За видовою чутливістю тест-об´єктів до впливу негативних факторів на 
повітряне середовище найбільш чутливими є береза бородавчата та липа 
серцелиста. Їх  інтегральні показниками FA найбільшим чином  змінюються  
при зміні техногенного навантаження на повітряний басейн. Найбільш 
стійкою до антропогенного навантаження виявилася тополя пірамідальна з 
максимальними інтегральними показниками FA ділянки ДД 2, яка включає  
автомагістраль по вул. Чигиринська – 0, 036, який відповідає 4 балам та за 
якістю повітряного середовища характеризується як «сильно забруднено». 

Результати досліджень вказують на активну присутність 
дестабілізуючих факторів, зумовлених мікрокліматичними та 
мікроедафічними особливостями урбоекосистеми, а також реакцією на 
зростаюче аерогенне забруднення довкілля. Подальші дослідження потрібно 
спрямувати на розробку комплексних екологічно обґрунтованих рекомендацій 
щодо покращення якості міського середовища з обов’язковою рекомендацією 
збільшення кількості «зелених зон міста» і їх видового різноманіття. 
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ЯКІСТЬ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ: ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ 
РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНОГО І РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КРИТЕРІЇВ 

 
Григор’єва Л. І., Алексєєва А.О. 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
 
Оцінка якості зрошувальної води є однією з актуальних проблем 

землеробства у  зонах нестійкого і недостатнього зволоження – на  півдні 
України (Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області, Крим). В 
нинішній час іригаційна оцінка води в Україні проводиться за Державним 
стандартом України ДСТУ 2730-97 «Якість води для зрошення. Агрономічні 
критерії» [3] і Відомчим нормативним документом ВНД 33-5.5-12-97 «Якість 
води для зрошення. Екологічні критерії» [1]. Екологічні критерії 
регламентуються ще двома стандартами: ДСТУ  «Якість природної води для 
зрошення. Екологічні критерії» [4] і ДСТУ «Якість води для систем 
крапельного зрошення. Агрономічні і екологічні критерії» [5]. У цих 
нормативно-технічних документах констатовано, що оцінка якості 
зрошувальної води за вмістом радіоактивних речовин здійснюється за окремим 
спеціальним нормативним документом. Однак, як відомо, єдиного НТД з 
оцінки якості зрошувальної води як за радіаційно-гігієнічним, так і за 
радіоекологічним критерієм не існує. При цьому для зрошення на півдні 
України використовується  вода з поверхневих водоймищ, яка може бути 
забруднена радіонуклідами чорнобильського, станційного (через скиди 
Южноукраїнської та Запорізької АЕС) походження, радіонуклідами зі стічних 
вод Криворізького гірничопромислового басейну, що несе ймовірність 
перенесення радіонуклідних полютантів у зрошувані сільськогосподарські 
культури. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування підходів до розроблення 
радіаційно-гігієнічного і радіоекологічного критеріїв оцінки якості 
зрошувальної води. Робота виконувалась в межах кафедральної НДР 
0113U005721. Матеріалами досліджень виступали результати радіоекологічних 
досліджень в агроекосистемах низов’я басейну річок Південний Буг та Дніпро, 
ставків-охолоджувачів Южноукраїнської (ЮУ АЕС) і Запорізької (ЗАЕС) АЕС, 
ставків-біоочищення каналізаційної системи ЮУ АЕС, річок Арбузинка, 
Мертвовід, Інгулець, Інгул, озеро Акташ, Казантипської і Арабатської заток 
Азовського моря, а також магістральних каналів і водоймищ Інгулецької, 
Південно-Бузької, Білоусівської, Каховської і Краснознаменської зрошувальних 
систем протягом 1985-2010 рр. [8, 9], результати інших науковців, проведених в 
останні роки на території зрошувальних система, які живляться дніпровською 
водою [11], а також результати наших робіт при розробці подібного нормативно-
технічного документу [2]. 

Результати щодо визначення радіаційно-гігієнічного критерію якості 
зрошувальної води. Базуючись на термінології ВНД 33-5,5-12-97 [2] радіаційно-
гігієнічний критерій якості води для зрошення має встановлювати якість води з 
врахуванням забезпечення радіаційно-гігієнічного та радіаційно-безпечного 
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стану на зрошуваних масивах та убезпечення зрошувальних вод від 
радіаційного забруднення. Аналогічним чином оцінку якості води для 
зрошення за радіаційно-гігієнічним критерієм можна визначити як таку, що 
проводиться з метою попередження радіаційного впливу на компоненти 
агроекосистеми та забезпечення радіаційної безпеки сільськогосподарської 
продукції рослинництва, тваринництва, врожаю. 

Радіаційну безпеку харчових продуктів, відповідно до Закону України «Про 
якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» [6], можна 
трактувати як відсутність загрози радіаційного впливу харчових продуктів, 
продовольчої сировини та супутніх матеріалів на організм людини. Допустимі 
рівні вмісту радіонуклідів у харчових продуктах сьогодні контролюються за 
державним гігієнічним нормативом [7], відповідно до якого величини 
допустимих рівнів забезпечують не перевищення границі річної ефективної 
очікуваної дози опромінення населення 1 мЗв за рахунок внутрішнього 
опромінення від суми радіонуклідів 137Cs та 90Sr, що надходять протягом року в 
організм з продуктами харчування та питною водою. Цей нормативний 
документ був встановлений для врахування радіаційного забруднення 
територій, обумовленого Чорнобильською аварією: бо саме 137Cs та 90Sr визнані 
основними дозоутворюючими «чорнобильськими» радіонуклідами. Однак, як 
відомо, сьогодні існує численна кількість джерел іонізуючого випромінювання, 
результатом використання яких є потрапляння у навколишнє середовище 
різноманітних радіонуклідів. Для південного регіону, на території якого 
радіоекологічні дослідження проводилися нами впродовж багатьох років [8, 9],  
такими джерелами виступають, в першу чергу, атомні електростанції (ЮУ АЕС, 
ЗАЕС), експлуатація яких супроводжується потраплянням у довкілля 
«станційних радіонуклідів» (радіоактивні благородні гази: радіоізотопи Ar, Kr, 
Xe; леткі радіоактивні речовини, наприклад, радіоізотопи I, Cs; тритій; нелеткі 
радіоактивні речовини, наприклад радіоізотопи La, Sr, Rb та інші) [7]; окремі 
ділянки, які забруднені радіонуклідами чорнобильського походження внаслідок 
вітрового перенесення; забруднені води низов’я річок Південний Буг, Дніпро 
через перенесення з територій водозбору радіонуклідів чорнобильського 
походження; забруднені води р. Інгулець внаслідок перенесення радіонуклідів з 
Криворізького гірничорудного басейну.   

За результатами спеціально  поставленого експерименту з визначення  – 
коефіцієнтів переходу радіонукліду (i – радіонуклід) зі зрошувальної води у 
сільськогосподарські культури [8], та результати радіаційних досліджень на 
території вищенаведених зрошувальних систем, отримано ці коефіцієнти для 
радіонуклідів: 134Сs, 89Sr, 106Ru, 54Mn, 65Zn, 110mAg, 58Co.  

Як вказано вище, величини допустимих рівнів радіонуклідів повинні 
забезпечувати не перевищення границі річної ефективної очікуваної дози 
опромінення населення, тому логічно прийняти в якості показника, за яким 
можна оцінювати безпечність та якість зрошувальної води відносно вмісту 
радіоактивних речовин, – ефективну еквівалентну дозу E (Зв), як показник, 
який використовується в радіаційному захисті та який є мірою ризику 
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виникнення віддалених наслідків опромінення (стохастичних ефектів) тіла 
людини та окремих його органів і тканин з урахуванням їх радіочутливості.  

Виходячи з лімітованого показника E в 1 мЗв/рік визначено величини  
допустимих рівнів цих радіонуклідів у зрошувальній воді при зрошенні 
способом дощування, які для окремих радіонуклідів наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Допустимі рівні радіонуклідів у зрошувальній воді способом 
дощування, Бк/л 

Радіонуклід Інгулецька 
зрошувальна система

Південно-Бузька 
зрошувальна 
система 

Білоусівська 
зрошувальна система

3Н 3.87.102 3.87.102 3.87.102 
137Cs 0.47 0,46 0,44 
90Sr 0.06 0,07 0,07 
 
Результати щодо визначення радіоекологічного критерію якості 

зрошувальної води. Радіоекологічний критерій ми пропонуємо визначати на 
підставі використання показника радіаційної ємності екосистеми – показника, 
який може використовуватися при екологічному нормуванні вмісту токсикантів 
в об’єктах довкілля [10]. Цей показник, як відомо, визначається кількістю, 
різноманітністю біоти в екосистемі та процесами накопичення токсикантів 
біотою екосистеми, яка в нашому випадку представлена екосистемою 
прісноводного водоймища-резервуара зрошувальної води.  На першому етапі 
дослідження щодо встановлення радіаційно-екологічного критерію якості 
зрошувальної води ми визначали вплив на перехід радіонуклідів у зрошувані 
сільськогосподарські культури двох факторів: рівня мінералізації і величини 
процесів сорбції (s) і десорбції (des) радіонуклідів мулами водоймища. 

За результатами проведених нами досліджень встановлено достатньо 
істотний вплив мінералізації зрошувальної води на величину  (рис. 1) 

– цю типову залежність між величиною дози  та мінералізацією  
зрошувальної води нами встановлено за матеріалами досліджень на території  
Інгулецького зрошуваного масиву.  

Також встановлено, що біологічні та фізико-хімічні процеси, які 
впливають на перехід радіонуклідів у зрошувальну воду, головним чином, 
визначаються процесами сорбції (s) і десорбції (des) радіонуклідів мулами 
водоймища-резервуара, а саме їх відношенням : 1) при переважанні 
процесу десорбції над процесами сорбції радіонуклідів донними мулами 
( ) відбувається вторинне  
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Рисунок 1 – Типова залежність між величиною дози  та 

мінералізацією зрошувальної води (за матеріалами досліджень на території  
Інгулецького зрошуваного масиву) 

 
забруднення води в разі переходу сорбованої донними відкладеннями 
активності у воду; 2) при переважанні процесу сорбції над процесом десорбції 
радіоактивності в мулах водоймища ( ) буде відбуватися процес 
радіаційного очищення води, яка використовується для зрошення (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Типова залежність між величиною дози та процесами 

сорбції-десорбції ( ) у водоймищах зрошувальної системи (за матеріалами 
досліджень на території  Білоусівського зрошуваного масиву) 

 
Як відомо, величина відношення   визначається рівнем рН  води та 

кількістю біотичної складової водоймища: при значній кількості біомаси у 
водоймищі рівень рН  води водоймища зміщується у лужний бік, і, відповідно, 
вихід сорбованої донними відкладеннями радіоактивності гальмується, а в 
протилежному випадку, коли середовище водоймища стає підкисленим –  
можливе серйозна десорбція радіоактивності з мулів і вторинне радіаційне 
забруднення води. Так, на прикладі аналізу формування радіаційного стану у 
Білоусівській зрошувальній системі, нами було показано, що неврахування 
біологічних та фізико-хімічних процесів, які відбуваються у водоймищах 
зрошувальної системи, приводить до недооцінки величини дози Езрош у 4 рази, а 
разом з неврахуванням регіональних особливостей переходу радіонуклідів у 
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зрошувані сільськогосподарські культури ця величина зростає до 8 разів [9]. 
Тобто, контролюючи вміст радіонуклідів лише у воді річок, як джерелі 
живлення зрошувальної системи, можна недооцінити величину навантаження 
через неврахування змін у радіонуклідному складі зрошувальної води, які 
викликані біохімічними процесами у водоймищі-резервуарі зрошувальної 
системи.  

Ці результати вказують на той факт, що основними факторами, від яких 
залежить вміст радіонуклідів у зрошувальній воді є радіонуклідний склад води, 
яка надходить у водоймище ( ), мінеральний склад води водоймища, який 
визначає перехід радіонуклідів у сільгоспкультури при зрошуванні ( ) і 
наявність-відсутність вторинного забруднення води через визначення 
співвідношення процесів сорбції-десорбції радіонуклідів у водоймищі ( ). 
Тому радіоекологічний критерій оцінки якості зрошувальної води має 
враховувати ці фактори. 
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ІНСТРУМЕНТ «GREEN GUIDE CALCULATOR» ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
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МАТЕРІАЛІВ 
 

Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А., Макарова О.В. 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

 
Особливості розвитку житлового будівництва в Україні в умовах 

глобалізації збігаються в основному із загальносвітовими тенденціями. 
Будівлю, територію, наслідки впливу на навколишнє середовище сьогодні 
необхідно розглядати з позицій сталого/збалансованого розвитку, складовими 
якого є екологічні вимоги до об’єкта будівництва. Екологічні характеристики 
будівлі та її вплив на людину і навколишнє середовище можна оцінити 
критеріями стандартів «стійкого будівництва», яке дозволяє забезпечувати 
стійкість природно-техногенних і техногенних систем, тобто забезпечувати 
властивість виконання останніми, під дією зовнішнього впливу, соціально-
економічних функцій ресурсо- і середовище відтворення. 

У нас в країні ще не впроваджена повністю система екологічної оцінки 
будівельних матеріалів на етапах їх життєвого циклу. Тому актуальним 
залишається ретельне вивчення та оцінка екологічної безпеки будівельних 
матеріалів. Метою наших досліджень є пошук шляхів вдосконалення 
національних нормативних вимог вітчизняних стандартів відносно екологічної 
оцінки якості будівельних матеріалів. 

Сучасними інструментами для оцінки «екологічності» будівництва 
виступають: 1) cертифікація системи екологічного менеджменту на 
підприємствах відповідно до ISO 14001; 2) екологічна оцінка відповідності 
(екологічна сертифікація) об’єктів будівництва/будівельних матеріалів. На 
відміну від сертифікації системи управління відповідно до ISO 14001, 
екологічна сертифікація дозволяє надати споживачу перевірену інформацію про 
походження та якість сировини/матеріалів, технології виробництва, властивості 
або експлуатаційних характеристиках, і головне, переваг продукції щодо 
впливу на стан навколишнього середовища і здоров'я людини. 

Існує багато національних систем екологічної сертифікації, найбільш 
визнані – це англійська система BREEM, американська LEED, інші [1-4]. Нами 
проаналізовано вимоги цих систем і визначено їхні переваги, які можуть бути 
використано у нашій національній системі – це, зокрема, інструмент Green 
Guide Calculator» для визначення рейтингу будматеріалів в залежності від 
екологічних показників останніх. 

Опрацьовано стандарти, реєстри і екомаркуванння, які використовуються 
для екологічної оцінки життєвого циклу будівельних матеріалів. Показано, що 
критерії програм екомаркування I типу охоплюють весь життєвий цикл 
продукції, включаючи етапи видобутку сировини, виробництва готової 
продукції, її експлуатації та подальшої утилізації або повторного використання. 
У той же час вимоги до однієї і тієї ж групи продукції в різних програмах 
екомаркування I типу можуть сильно відрізнятися. Критерії стандартів можуть 
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залежати від суб'єктивної думки розробників (в силу нестачі ресурсів для 
здійснення повного аналізу впливів і ризиків, ситуації на ринку та інших 
причин) і адекватно відбивати реальні екологічні впливи і ризики виробництва, 
експлуатації та утилізації продукції. Стандарти різних національних систем 
можуть відрізнятися різним ступенем опрацьованості і охоплення життєвого 
циклу. Наприклад, у багатьох стандартах не враховується вплив пакування 
продукції і не пред'являються вимоги на деяких етапах життєвого циклу 
(наприклад, виробництво в програмах EcoMark (Японія), Green Mark 
(Китайська республіка) і GreenSeal (США)). У той же час стандарти програм 
«Листок життя» (Росія), Nordic Ecolabelling (Швеція), Good Environmental 
Choice Australia (Австралія) відрізняються високим ступенем опрацьованості і 
суворості вимог для своїх країн. Тому в українські системи стійкого 
будівництва необхідно ввести вимогу, що вказує конкретні програми 
екомаркування і визначає число балів (або інших проміжних показників, як 
бали в BREEAM) за використання в будівлі сертифікованих будівельних 
матеріалів. Нами представлено інструмент «Green Guide Calculator» – 
рейтингова система оцінки елементів будівель – для української системи 
екологічної сертифікації будівельних матеріалів. Пропонується встановити 
рейтингову систему оцінки елементів будівель за наступною шкалою, яка 
передбачає 6 градацій: А+, А, В, С, D, Е. Оцінка здійснюється за кожним з 13 
екологічних показників, що мають таку ж вагу (в %), як і в критерії Mat 01 
BREEAM (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Екологічні показники для «Green Guide Calculator» 
Екологічний показник Відносна 

вага, % 
Рейтинг 
(буквенне 
позначення)

Рейтинг 
(у балах) 

Рейтинг (у балах), 
приведений до ваги 
показника 

Викиди парникових газів 21,6 C 3 0.648
Споживання води 11,7 A 5 0.585
Споживання мінеральних 
ресурсів 

9,8 D 2 0.196

Викиди озонруйнуючих 
речовин 

9,1 B 4 0.364

Емісія токсичних для людини 
речовин 

8,6 A+ 6 0.516

Скиди токсичних для водних 
організмів речовин 

8,6 B 4 0.344

Утворення радіоактивних 
ізотопів 

8,2 A 5 0.41

Емісія токсичних речовин, 
що потрапляють до грунту 

8,0 B 4 0.32

Утворення відходів 7,7 C 3 0.21
Використання палива 3,3 C 3 0.099
Скиди речовин, що 
викликають евтрофікацію 

3 E 1 0.03

Утворення приземного озону 0,2 A 5 0.01
Скиди закисляючих речовин 0,05 B 4 0.002
Сума 100  
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Зокрема відмітимо, що у цьому інструменті на утворення радіоактивних 
ізотопів відводиться значне місце – за шкалою віднесено до категорії А. За 
нашими дослідженнями основні будівельні матеріали, які постійно 
використовувалися у житловому будівництві на території Миколаївської, 
Кіровоградської областей, – це вапняк, бетон, цегла, глина. У північних 
районах області для старих будівель розповсюдженим також є використання 
матеріалів із домішками граніту. За результатами гамма-спектрометричних 
аналізів зразків будівельних матеріалів, які вироблялися на гранітних кар’єрах 
регіону: Новоданилівському (Казанківський район), Трикратському 
(Вознесенський район) і зразків продукції деяких заводів будівельних 
матеріалів більш високою активністю характеризувалися будівельні матеріали, 
при виробництві яких використовували граніт та матеріали з домішками 
граніту [5]. Було відмічено високий вміст 232Th, 226Ra у матеріалах, які 
видобуваються на гранітних кар’єрах регіону: гранітних породах, гравії, глині, а 
також у готових будівельних матеріалах, при виробництві яких використовували 
граніт або гранітні домішки, що відповідає за підвищення рівнів зовнішнього 
опромінення людини від ТПДПП у житлових приміщеннях, побудованих з 
таких матеріалів: 0,2 – 0,3 мЗв.рік-1.  

Відмічено різницю між вмістом 232Th і 226Ra у гравії сировинному і гравії 
керамзитовому: у гравій- сировині з кар’єрів вміст 232Th знаходився на рівні 70-
80 Бк/кг, у керамзитовому наповнювачі Миколаївського заводу пористих 
заповнювачів – не перевищував 50-60 Бк/кг. Помітний вплив на вміст 232Th і 40К 
у будівельних матеріалах мало місце відбору проб: у гравії з Трикратського 
гранкар’єру вміст 232Th і 40К був вищим, ніж у гравії з Новоданилівського 
кар’єру; у глині з Новоданилівського кар’єру вміст 232Th і 226Ra знаходився на 
одному рівні з їхнім вмістом у гравії. Високим вмістом природних 
радіонуклідів характеризувалися також будівельні матеріали із вторинної 
сировини: шлакоблоки, червоний шлам (табл. 2).  

Таблиця 2 
Таблиця 2. – Сумарна радіоактивність Асум  матеріалів з гранітних 

кар’єрів і підприємств будівельних конструкцій   ( 1−⋅ кгБк ) 
хSХ ±  

Вид матеріалу Місце видобутку або виробництва Асум 
Граніт Ново-Данилівський гранкар’єр 297±54 
Граніт Трикратський гранкар’єр 306±46 

Гравій-сировина Ново-Данилівський гранкар’єр 275±58 
Гравій-сировина Трикратський гранкар’єр 290±48 

Глина Ново-Данилівський гранкар’єр 286±34 
Глина Трикратський гранкар’єр 236±46 
Щебінь Ново-Данилівський гранкар’єр 187±33 
Щебінь Трикратський гранкар’єр 154±40 

Гравій керамзитовий Миколаївський завод будівельних 
матеріалів 230±24 

Цемент – « – 150±16 
Шлакоблоки – « – 225±24 
Блоки гранітні – « – 266±24 
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Вид матеріалу Місце видобутку або виробництва Асум 
Брущатка гранітна – « – 335±46 

Відсів виробництва блоків – « – 312±54 
Гранітна маса – « – 336±46 

Цеглина керамзитова – « – 97±14 
Пісок – « – 46±12 

 
Окремі будівельні матеріали за сумарним вмістом природних 

радіонуклідів [6] знаходилися на рівні продукції, застосування якої 
обмежується нормами, бо використання таких матеріалів у житловому 
будівництві може призводити до підвищених значень радіаційного фону у 
приміщеннях. 

Вважаємо, що потрібно розглянути питання окремої радіоекологічної 
сертифікації будматеріалів на відповідність міжнародним нормативно-
технічних документам. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М.МИКОЛАЄВА 

 
Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А., Cуха Н.О. 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
 
Необхідність здійснення постійного екологічного моніторингу 

атмосферного повітря в міському середовищі очевидна і обгрунтована 
сучасними вимогами до якості навколишнього середовища. За даними 
спостережень гідрометеорологічної служби України у першому півріччі 2018 р. 
в 13-ти містах України рівень забруднення повітря (за комплексним індексом 
забруднення атмосфери) оцінювався як високий – це Маріуполь, Одеса, Луцьк, 
Кам’янське, Дніпро, Київ, Миколаїв, Слов’янськ, Кривий Ріг, Краматорськ, 
Рубіжне, Лисичанськ, Запоріжжя. [3] Тому комплексний аналіз забруднення 
атмосферного простору міста Миколаєва необхідний для розробки відповідних 
контрзаходів. 

Метою наших досліджень є пошук шляхів вдосконалення екологічного 
моніторингу атмосферного повітря у м. Миколаєві на підставі проведеного 
комплексного аналізу забруднення небезпечними речовинами атмосферного 
повітря міста Миколаєва і транспортних потоків через місто [1]. Використано 
результати екологічного моніторингу, проведеного Миколаївським обласним 
центром з гідрометеорології за станом атмосферного повітря у 2015-17 рр. [2]; 
результати аналізу гідрофізичної лабораторії України [3]; та результати 
власного наукового аналізу. 

У повітряному просторі м. Миколаєва наявне хронічне перевищення 
гранично-допустимих концентрацій небезпечних полютантів: формальдегід, 
фтористий водень, двоокис азоту, вуглекислий газ, бензапірен, пил: наявне 
перевищення як середньодобових гранично-допустимих концентрацій ГДКс.д. 
(межі негативного впливу на людський організм протягом цілодобового 
вдихування повітря), так і максимально разових концентрацій (ГДКм.р.) – межі 
відвертання негативних впливів за короткочасного впливу. Особлива велика 
кратність перевищення ГДКс.д. (до 10 разів і вище) характерна для 
формальдегіду.   

За показником Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) найбільший внесок у 
забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва, серед 7 полютантів, за якими 
ведеться моніторинг, вносять: формальдегід (ІЗА H2CO близько 5); 
фтороводень (ІЗА HF близько 5); діоксид азоту (ІЗА NO2 близько 1); 
вуглекислий газ (ІЗА СО більше 1); пил (ІЗА пилу близько 1. 

За комплексною оцінкою забруднення атмосфери (КІЗА) за період 2015-18 
рр.: 

− м. Миколаїв входить у першу десятку найбільш забруднених міст 
України; 

− рівень забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва оцінюється як 
високий (КІЗА ≥ 10); 

− існує тенденція щорічного зростання забруднення атмосферного 
повітря м. Миколаєва з середньорічним темпом зростання 1,0 → вже у 2019 рр. 
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можемо отримати рівень забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва як 
дуже високий (КІЗА ≥ 13) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка показника КІЗА для м. Миколаєва 
 

Екологічні ризики забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва 
обумовлені також: 

− одночасною присутністю у повітрі  NO2 і H2CO, які діють синергічно 
(тобто кожний з яких підсилює негативний вплив іншого); 

− високою ймовірністю присутності у високих концентраціях 
бензапірену  (небезпечного вуглеводня, який відноситься до 1 класу небезпеки, 
є сильним мутагеном і канцерогеном). 

Автотранспорт – основний чинник підвищених рівнів в атмосферному 
повітрі формальдегіду (H2CO) та багатьох інших вищенаведених 
забруднювачів. При цьому існують певні регіональні особливості, які 
впливають на процес розсіювання домішок у приземного шарі міста: 

− кліматично-метеорологічні умови м. Миколаєва, особливо влітку, 
не характеризуються постійністю вітрів, що сприяло б розбавленню і 
перенесенню шкідливих домішок; 

− за фізико-хімічними властивостями формальдегіду збільшення його 
вмісту відбувається в сонячну погоду та при високих температурах повітря; 

− автомобіль, який працює на природному газу, дає вихлоп, де 
концентрація формальдегіду складає 0,177 мг/м3, що у 2–3 рази більше, ніж при 
використанні бензину. 

Через м. Миколаїв щорічно транзитом проходить близько 15000 
вантажівок (більше 40 вантажівок на день, а у сезон перевезень зерна – ще 
більше). За попередньою консервативною1 оцінкою при таких масштабах 
курсуючих вантажівок кількість полютантів, які викидаються у повітря на рік, 

                                                            
1 У цих розрахунках не враховано викиди вантажівок при їх гальмуванні на перехрестя вулиць, у світлофорів – 
тому дійсні значення будуть ще більшими.  
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складає: за СО – більше 17,5 тон; за двоокисом азоту – близько 2 тон; за 
неметановими леткими органічними сполуками – біля 5 тон. При цьому транзит 
багатотонажних вантажівок через місто активізується у теплі пори року. Це 
підтверджує чинник впливу транзиту багатотонажних вантажівок на рівень 
формальдегіду у повітрі м. Миколаєва. 

Організація та методологія моніторингу якості атмосферного повітря в 
Україні за багатьма критеріями не відповідає стандартам/Директивам ЄС [4-8]:  

− у ЄС діє принцип вимірювання усіх речовин на усіх постах, а в 
Україні програми спостережень можуть значно відрізнятися на окремих постах, 
поза увагою в окремих містах залишається низка агресивних та поширених 
речовин: озон, бензен, миш’як, свинець, ртуть, а також завислі частинки ТЧ10 та 
ТЧ2.5; 

− у ЄС програма спостережень формується на основі порогових 
рівнів, перевищення яких визначає необхідність впровадження певного виду 
моніторингу; 

− Європейські директиви встановлюють нормативи безпеки як для 
здоров’я людини (поріг небезпеки), так і  для екосистем (критичний рівень); 

− неповна відповідність методики вимірювання концентрацій 
забруднювачів та методики встановлення їх ГДК. 

Додатковими вадами державної системи моніторингу стану атмосферного 
повітря в Україні є: 

− обмеженість використання індикативного вимірювання та 
моделювання2. В результаті: наявна система моніторингу має обмежені дані про 
стан забруднення повітря на всій території, а також про довгострокову динаміку 
показників; 

− проведення вимірювань у встановлених часових проміжках (о 01:00, 
07:00, 13:00, 19:00 у всі дні, крім неділі та святкових днів), а в ЄС – неперервне 
вимірювання. В результаті: унеможливлюється фіксування максимальних 
значень у випадку, якщо вони спостерігаються у інший період доби, а також 
впливає на точність усереднення. 

Таким чином, в ЄС, крім державних програм екологічного моніторингу 
стану атмосферного повітря і водного середовища, діють регіональні 
муніципальні програми, які дозволяють на регіональному рівні вдосконалювати 
програми екологічного моніторингу атмосферного повітря і водного 
середовища. Враховуючи сучасний стан атмосферного повітря у м. Миколаєві 
муніципальну програму екологічної безпеки атмосферного повітря у м. 
Миколаєві потрібно розробити з врахуванням європейського досвіду і 
вищенаведених регіональних особливостей м. Миколаєва.  

                                                            
2 В ЄС для оцінки якості повітря використовуються 3 різні методи: фіксовані вимірювання з відбором проб, 
індикативні вимірювання, моделювання:  

− фіксовані вимірювання дають найбільш точне уявлення про вміст забруднюючих речовин в атмосфері, 
оскільки передбачають безпосередній аналіз проб повітря; 

− при індикативному вимірюванні та моделюванні визначення концентрацій забрудників відбувається 
опосередковано. Такі вимірювання не є достатньо точними. Однак, основною їхньою перевагою 
є дешевизна та можливість отримати результати по всій території, а не в окремих точках; 

− який метод вимірювання використати, визначається концентрацією речовини: високі концентрації 
потребують точної фіксації, низькі – ні. Є нижній і верхній пороги оцінки: якщо рівень забрудника 
перевищує верхній поріг, то фіксовані вимірювання з відбором проб є обов’язковими.  
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Для усунення/зменшення екологічної проблеми забрудненості 
атмосферного повітря міста:  

− вдосконалити систему екологічного моніторингу стану атмосферного 
повітря через 1) оптимізацію мережі спостережень, 2) збільшення переліку 
домішок, які визначаються; 3) задіяння методів індикативного вимірювання і 
моделювання 4) задіяння радіометричних аналізів; 

− зменшити інтенсивність транспортних потоків через транспортні 
розв’язки;  

−  «розумність»  пересування автотранспорту вздовж магістралей міста 
(узгодженість роботи світлофорів, час зупинок на світлофорах, регульованість 
світлофорів); 

− винести за межі міста транзит багатотонажних вантажівок, покращення 
процесу пересування вантажного транспорту; 

− вдосконалення структури парків рухомого складу: перевагу віддавати 
малотоксичному транспорту (електротранспорт, в т.ч. тролейбуси, трамваї),  
розширення використання міського автобусного сполучення, зменшення 
кількості перевезень «маршрутками» малої пасажиромісткості); 

− розроблення інтелектуальної транспортної системи при організації руху 
транспортних потоків, що дозволить локалізувати прояви екологічної небезпеки 
зміною напрямків транспортних потоків на ділянках, де виявлено перевищення 
ГДК шкідливих полютантів; 

− розробити і ввести в дію систему екологічної сертифікації 
транспортних перевезень магістралями міста. 
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РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ШЛАКОВИХ ВІДВАЛІВ В МЕЖАХ М. МАРІУПОЛЯ 
ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Добровольська С.В. 
Маріупольський державний університет 

 
Найважливішою глобальною проблемою, що виникла перед людством, є 

забруднення навколишнього середовища, деградація ґрунтів, знищення лісів, 
розповсюдження пустель, проблеми з накопиченням відходів виробництва, 
скорочення біорізноманіття. 

Характерною рисою південного сходу України, і зокрема Північного 
Приазов’я, ландшафти, докорінно змінені діяльністю людини. Серед них 
особливо слід виділити промислові відвали: терикони кар’єрів, шахт, а також 
відвали металургійних шлаків. Підприємства, що знаходяться в прибережній 
зоні Азовського моря, скидають туди щорічно понад 1000 т сполук заліза, 300 т 
нафтопродуктів, 150 т фенолів, близько 70 т солей цинку, 200 т сполук міді та 
свинцю. Тільки підприємства Маріуполя скидають в Азовське море близько 800 
тис. т шкідливих речовин за рік. У морській воді ГДК нафтопродуктів 
перевищено в 2-7 разів, фенолів і сполук фосфору – відповідно в 5 і 10 разів [7]. 

Щороку підприємствами Маріуполя скидають в водойми (річки Кальчик, 
Кальміус, Азовське море) близько 900,0 млн м. куб. стічних вод (у тому числі 
400 млн м. куб. забруднених стічних вод), з них 87 % припадає на 
Металургійний комбінат «Азовсталь» – найбільший забруднювач Азовського 
моря в межах Донецької області. 

Але не тільки стічні води забруднюють Азовське море. Давно відомо, що 
навіть старі, вже виведені з експлуатації шлакові відвали, шкідливо впливають 
на атмосферу, гідросферу і ґрунтовий покрив навколишньої місцевості, а через 
них – на стан флори, фауни і здоров'я людей. А відвали, які накопичуються 
щодня, мають різне походження, ще більш небезпечні. Так в одному і тому ж 
відвалі на «МК «Азовсталь» складуються шлаки різних металургійних 
виробництв підприємства як доменні так і конвертерні. А склад і властивості 
шлаків в них неоднакові. Змінюються, крім того, руди, флюси, технологія 
виробництва. Все це позначається на складі і властивості шлаку. У відвалі 
відбувається механічний і хімічний розпад шлаку, викликаний внутрішніми і 
зовнішніми причинами. Окремі компоненти шлаку можуть взаємодіяти з 
дощовою і сніговою водою, утворюючи нові сполуки [6]. 

Дослідження, які пов’язані з питанням забруднення довкілля 
металургійними відходами, проводяться вже досить давно. Планова система 
економіки не передбачала повної утилізації величезної кількості відходів 
виробництва, тому вони поступово нагромаджувались і займали дедалі більше 
простору, який корисний для господарства. В наш час незначна кількість шлаку 
використовується як будівельний матеріал, компонент дорожнього покриття та 
сировина для виготовлення шлакової цегли. Здебільшого ж, шлак продовжують 
просто нагромаджувати. Спроби рекультивації промислових відвалів вже мали 
місце в нашому регіоні, але через величезну кількість проблем так і залишилися 
лише спробами. Природна асиміляція шлакових гір відбувається дуже повільно, 
а їх екологічний вплив важко недооцінити [2].  
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Над вирішенням питань про покращення екологічної ситуації працює 
багато спеціалістів. В рамках виконання природоохоронної програми нашої 
держави Міською радою прийнято «Програму економічного і соціального 
розвитку та Стратегію розвитку міста Маріуполя до 2021 року». Її основа – 
чотиристороння угода: «Метінвест Холдингу», меткомбінатів імені Ілліча та 
«Азовсталь» і Маріупольської міської ради. Програма ставить за мету привести 
місто до відповідних екологічних норм, при яких життя в місті стане цілком 
безпечним для здоров'я жителів [4]. 

Шлаки являють собою цілком придатну для наступного використання 
продукцію (сировину) з відповідними споживчими властивостями. Такі 
матеріали є ресурсним та комерційним потенціалом підприємств і 
використовуються як у власному виробництві, так і в інших галузях 
господарства (дорожньому та цивільному будівництві, цементній 
промисловості тощо). Проблема полягає в тому, що немає покупця на великі 
партії шлакової продукції. [3]. 

Таким чином, шкода, яка завдається навколишньому середовищу діючими 
промисловими відвалами, величезна: 

 скорочується площа земельних угідь; 
 знищується ґрунтовий покрив і природна рослинність; 
 порушується рівень ґрунтових вод, забруднюються водойми; 
 забруднюється повітряний басейн; 
 посилюються ерозійні процеси як на самих відвалах, так і на 
прилеглих до них площах; 

 порушується естетичний вигляд приміської зони та місць відпочинку 
населення; 

 стимулюються захворювання населення, особливо легеневі; 
 знижується продуктивність праці робітників на підприємствах. 

Рекультивація земель – це комплекс інженерних, гірничотехнічних, 
меліоративних, біологічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, 
спрямованих на відновлення продуктивності територій, які ушкоджені 
промисловістю [2]. 

Існує декілька варіантів рекультивації або ж способів використання шлаку. 
Природна асиміляція ландшафту шляхом само заселення рослин і 

подальшої сукцесії. Даний шлях є малоефективним, оскільки відбувається 
протягом десятиліть після припинення нагромадження шлаку в даній 
місцевості. 

Штучна рекультивація шлакових накопичень шляхом створення штучних 
угруповань рослин і подальшої їх сукцесії. В цьому випадку створюються 
умови, придатні для життя рослин на ґрунтах, основою яких є металургійний 
шлак. 

Використання шлаку як компоненту будівельних сумішей під час 
будівництва  та ремонту доріг, будівель та виготовлення бетону (ТУ14-105-807-
7). 

Хімічна або металургійна переробка шлаку з метою видобування цінних 
металів (хрому, ванадію, титану тощо). Таке використання шлаку, з одного 
боку, є розв’язкою проблеми його накопичення, а з іншого – досить затратне і 
малоефективне, оскільки основу металургійних шлаків складають силікати та 
сполуки кальцію та алюмінію, що не мають великої цінності [1]. 
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Для збагачення шлакових порід поживними речовинами застосовується 
засівання сумішшю з лісової підстилки, мульчі з сіна, листя, гілок [3]. У 
сучасних умовах найефективнішим методом поліпшення екологічного стану 
для промислового Маріуполя є метод біологічної рекультивації шлакових 
відвалів. Шлакові відвали, як показали дослідження, можуть виступати 
материнською основою при ґрунтоутворенні. Можливе заселення відвалів 
рослинами степової зони. 

Отже шлакові відвали  складаються з відходів металургійного 
виробництва, які містять сполуки важких металів: хрому, ванадію, нікелю, 
мангану, феруму, алюмінію та інших. Хімічний склад шлакового 
нагромадження має фітотоксичні властивості на початку свого існування. 

Таким чином, зберігання пилоподібного шлаку завдає багато шкоди 
довкіллю і здоров’ю людей  Вітер розносить його по околиці, від чого у 
місцевого населення виникають захворювання легенів і очей. Шлаковий пил 
змивається дощами і талими водами, забруднює море, а розчинні компоненти 
шлаку перетворюються в небезпечні сполуки, взаємодіючи з водою. 

Той факт, що навколишнє середовище в радіусі 200 км від місця поховання 
металургійних відходів (шлакових відвалів) є забрудненим, говорить про 
екологічну катастрофу Азовського моря. Виникає необхідність  в рекультивації 
відвалів для прискорення та поліпшення екологічного стану промислового 
міста, створення рекреаційних зон, передбачення небезпеки обвалу, 
попередження пилового забруднення тощо. 

 Найбільш перспективною є біологічна рекультивація відвалів 
металургійних шлаків,яка повинна бути економічно обґрунтованою, оскільки 
на даний момент найдешевшим методом переробки шлаку є його застосування 
як будівельного матеріалу, що значним чином погіршує якість будівництва, 
оскільки його основний компонент – вапно є м’яким хімічно активним 
матеріалом і легко піддається фізичному та хімічному вивітрюванню. 
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Elaeagnus angustifolia L. (маслинка вузьколиста) – космополіт 

середземноморського походження, інвазивний вид-трансформер, що на 
території Північного Причорномор’я поширений як в природних, так і в 
антропогенно-трансформованих біотопах [9]. E. angustifolia осередками зростає 
у піщаному та петрофітному степу, морських узбережжях, засолених луках 
[13], активно вкорінюється в лучні та засолено-лучні ценози [9]. Інвазія цього 
виду може призводити до утворення специфічних рослинних асоціацій [3], 
проникнення в структуру аборигенних асоціацій [13], подальшої деградації 
природного ценозу [9, 12]. У зв’язку із цим, актуальним питанням є вивчення 
біології розмноження E. angustifolia. 

Внутрішньовидова мінливість визначається як прояв різноякісності 
однотипних ознак або властивостей у різних індивідуумів одного виду, що 
фіксується в один і той же відрізок часу [7]. Питанню внутрішньовидової 
мінливості органів E. аngustifolia в залежності від умов зростання присвячені 
одиничні публікації [11], практично недослідженою залишається варіабельність 
плодів. Як зазначається в літературі, плід E. angustifolia жовтого кольору та 
овально-яйцеподібної форми [5, 8] – ложна кістянка (або кістянкоподібний 
сфалерокарпій) довжиною 0,7-1,5 см [4], загальний розмір плодів становить 0,7-
1,4 см × 0,5-1 см [1]; ряд авторів наводять менш точні дані (довжиною до 1 см) 
[10] або відмічають сам факт варіювання плодів  за величиною і масою [6].  

Мета роботи – встановлення варіабельності кількісних параметрів плодів 
E. angustifolia в умовах галофітних місцезростань Миколаївської області. 
Завданням дослідження є встановлення кількісних параметрів і ступенів 
мінливості довжини, ширини та маси плоду E. angustifolia.  

Матеріалами роботи стали гербарнi збори плодів E. angustifolia, здiйсненi у 
2018 р. у галофітних ценозах Миколаївської області в околицях с. Рибаківка 
(Березанський район) та в околицях с. Велика Солона (Єланецький район). 
Плоди, зібрані з 50 особин E. angustifolia на десяти пробних ділянках, пакували 
в паперові гербарні пакети; в лабораторії для вимірювань відбирали по 10 
плодів із кожного пакету методом випадкової виборки [2]; всього було 
біометрично опрацьовано параметри 500 плодів. Визначення рівня мінливості 
морфологічних ознак проводили за методикою С.А. Мамаєва [7]. Математичні 
розрахунки проводилися за допомогою пакета Statistics 17. 

В результаті наших досліджень, при вивченні морфологічних 
особливостей плодів E. angustifolia встановлена їх карпологічна характеристика 
в умовах галофітних місцезростань.  

Плід E. angustifolia  має форму від яйцеподібно-округлої до майже 
кулястої; середній індекс плоду складає 1,4.  



146 

Довжина плоду  E. angustifolia в досліджених популяціях варіює в межах 
від найменшого показника 0,5 см до найбільшого 1,5 см. Середнє значення 
довжини 500 плодів становить 1,0±0,01 (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Варіабельність морфологічних ознак плодів  Elaeagnus angustifolia 
в умовах галофітних місцезростань Миколаївської області 
Кількість 
плодів, шт 

Довжина плоду, см Ширина плоду, см Маса плоду, г 
Хср±mx Cv, % Хср±mx Cv, % Хср±mx Cv, % 

500 1,0±0,01 17 0,7±0,01 18 0,3±0,004 37 
Умовні позначення: Хср – середнє арифметичне значення, mx – помилка 

середнього значення, Cv – коефіцієнт варіації. 
 
Ширина плоду E. angustifolia в досліджених популяціях варіює в межах від 

найменшого показника 0,4 см до найбільшого 0,9 см. Середнє значення ширини 
500 плодів становить 0,7±0,01 (див. табл. 1). 

Маса плоду E. angustifolia в досліджених популяціях варіює в межах від 
найменшого показника 0,1 г до найбільшого 0,6 г. Середнє значення маси 500 
плодів становить 0,3±0,004 г (див. табл. 1). 

На основі отриманих числових даних, за допомогою емпіричної шкали 
С.А. Мамаєва [7] був визначений рівень мінливості морфологічних ознак 
плодів E. angustifolia. Порівняно більш стабільними параметрами плодів у 
досліджених популяціях є довжина і ширина із середнім рівнем мінливості 
(17% та 18% відповідно), маса плоду варіює на високому рівні (37%). Значну 
мінливість маси плоду можна пояснити  варіацією товщини і оводненості 
мезокарпію, в залежності від умов зволоженості екотопу в період формування 
плодів. 

Побудований варіаційний ряд дозволив встановити частоти розподілу 
довжини, ширини і маси плодів Elaeagnus angustifolia в досліджених умовах. 
Найчастіше трапляється довжина 1,1 см (179 плодів, 36% від загальної 
кількості), одинично відмічений найбільший розмір плоду 1,5 см (1 плід, 0,2%). 
Найбільш розповсюджена ширина плоду –  0,8 см, яку мають  139 плодів із 500 
(28%).   Масу  0,3 г та 0,4 г мають відповідно 31% (153 плоди) та 33% плодів 
виборки (163 плоди); найменший показник маси – 0,6 г (1 плід, 0,2%). В цілому, 
спостерігається значне відхилення крайових частот ознак від їх середніх 
значень, що свідчить про широку варіабельність плодів за цими ознаками. 

Таким чином, в умовах галофітних місцезростань Миколаївської області 
лінійні морфологічні параметри (довжина та ширина) плодів Elaeagnus 
angustifolia L. становили 0,5-1,5 см × 0,4-0,9 см, маса плоду варіює в межах від 
0,1 до 0,6 г. Виявлені параметри в цілому відповідають видовій нормі. 

Виявлено фенотипову різноякісність особин E. angustifolia за цими 
карпологічними ознаками: найбільш мінливою є маса (Сv=37%), порівняно 
більш стабільними виявились лінійні параметри – довжина та ширина плоду 
(17% та 18% відповідно). 
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Перспективами подальших досліджень є порівняльне вивчення мінливості 
морфометричних параметрів плодів Elaeagnus angustifolia в залежності від умов 
зростання. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДАННЫХ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 
И АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ СИСТЕМНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Кривицкая И.А., Крайнюков А.А. 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 
Одним из важных заданий, решение, которого необходимо для 

обоснования целесообразности использования метода биотестирования для 
нормирования загрязнения поверхностных вод экологически опасными 
химическими веществами являются исследования связи между результатами 
оценки качества воды по физико-химическим и токсикологическим 
показателям. 

Анализ литературных источников зарубежных авторов свидетельствует об 
ограниченности экспериментальных данных по проблеме, которая 
рассматривается в данной работе и, как следствие, невозможности получения 
каких-либо связей между результатами физико-химических и 
токсикологических анализов [1-3]. 

Наиболее приемлемой для сопоставления с уровнями токсичности воды 
является Методика расчета коэффициента загрязненности (КЗ) воды, который 
является обобщенным показателем, который характеризует уровень 
загрязненности воды совокупно с учетом кратности превышения нормативов 
ПДК отдельных химических веществ [4]. Например, значение КЗ, которое 
равняется 1,2, свидетельствует о том, что показатели качества воды, которые 
нормируются в данной пробе воды, в среднем в 1,2 раза превышают ПДК. 
Таким образом, значение КЗ больше единицы, означает нарушение норм 
качества воды. Если значение КЗ равняется единице, то в данной пробе воды 
все показатели, которые измерялись, удовлетворяют нормам качества воды, то 
есть по действующей системе нормирования вода является незагрязненной. 

Уровни загрязненности воды оценивали на основе значений полученных 
коэффициентов загрязненности по следующей шкале. 

 
Таблица 1 – Уровни и коэффициенты загрязненности воды 

Значение КЗ 1 1,01-2,5 2,51-5,0 5,01-10,0 > 10,0 
Уровень 
загрязненности 
воды 

 
незагрязненная 
 

 
слабо 
загрязненная

 
умеренно 
загрязненная

 
грязная 
 

 
очень 
грязная 

 
Токсичные свойства воды определяли с помощью методики 

биотестирования с использованием в качестве тестовых объектов   
представителей ракообразных – цериодафний. 

Уровни токсичности воды оценивали по следующей шкале: 
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Таблица 2 – Уровни токсичности воды 
Значение 
уровня 
токсичности 
воды 

1 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 > 10,0 

Степень 
токсичности 
воды 

нетоксична
я 
 

слаботоксична
я 

среднетоксична
я 
 

высокотоксична
я 
 

чрезвычайн
о 
токсичная 

 
Для установления связи между уровнями загрязненности и токсичности 

поверхностных и сточных вод были использованы результаты комплексных 
обследований 57 проб ГП  «Кривбасшахтозакриття», которое расположено на 
территории Днепропетровской области, и поверхностных водных объектов, в 
которые осуществляются сбросы сточных вод. 

Для оценки взаимосвязи степени токсичности, определяемой 
биотестированием, с данными аналитических исследований был применен 
метод регрессионного анализа. В результате математической обработки данных 
экологических исследований поверхностных и сточных вод методами 
регрессионного анализа получена математическая модель, связывающая 
результаты биотестирования и данные, полученные с помощью физико-
химических методов: 

 
y=-1,47479+0,01010*X1+0,00941*X2+0,00658*X3–7,83693*X4–1,71489*X5+ 

+19,29443*X6–0,00150*X7+0,08062*X8+0,44480*X9–6,64678*X10 
 
где у — данные биотестирования, которые выражены в уровнях 

токсичности; X1 — минерализация; X2 — хлориды; X3 — сульфаты; X4 — азот 
аммонийный; X5 — нитраты; X6 — нитриты; X7 — фосфаты; X8 — ХПК; X9 — 
БПК5; X10 — нефтепродукты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Зависимость уровней токсичности и коэффициента загрязненности 
воды 

R = 0,97;   R2=0,95;  Fp=6,11
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Результаты математической обработки показали, что гипотеза об 
отсутствии какой бы то ни было линейной связи между данными 
биотестирования и результатами физико-химических анализов отклоняется, т.е. 
взаимосвязь имеет место (рис.1). Расчетное значение F-критерия Фишера 
F(11,3) = 6,11 больше табличного значения равного 3,21 для уровня значимости 
α=0,05, что говорит о высокой степени достоверности установленной 
взаимосвязи. Коэффициент множественной корреляции между данными 
биотестирования и результатами физико-химических анализов составляет 0,97. 
Высокий уровень множественного коэффициента детерминации (R2=0,95) 
показывает, что 95% вариации результативной переменной описывается 
признаками, которые вошли в модель. Другая часть вариации приходится на 
неучтенные факторы. 

Принимая во внимание то, что до конца не изученная взаимосвязь между 
эколого-аналитическими данными загрязненности объектов окружающей среды 
и результатами их биотестирования и не исследована мера влияния отдельных 
показателей на интегральную оценку токсичности, в дальнейшем планируется 
провести анализ этих данных методом пошаговой множественной регрессии 
результирующей модели с отбракованием незначимых факторов. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 
ОЦІНКИ ЯКОСТІ ҐРУНТУ 

 
Любимова Н.О., Пузік В. К.,   Пузік Л. М. 

Харківський національний технічний університет сільського господарства 
ім.П. Василенка 

 
Проблеми контролю, обліку, економічного використання 

народногосподарських та природних ресурсів стали першочерговими для 
вирішення на державному рівні. За останні роки Кабінетом Міністрів України 
прийнято ряд постанов, що спрямовані на розробку, впровадження у 
виробництво та вдосконалення більш досконалої методології та організації 
контролю в галузі регулювання витрат енергії, води та раціонального 
використання сільськогосподарських грунтів. 

Контроль – найважливіша складова з усіх сфер суспільного виробництва. 
Від її професійного вирішення суттєво залежить ефективність та якість 
проведення технологічних та природних процесів. За відсутністю системи 
інтегрованого керування використанням природних ресурсів України збитки за 
останні роки дуже збільшились.  

У зв’язку із цим Верховною Радою України запропонований комплекс 
заходів, що спрямований на вдосконалення системи моніторингу для оцінки 
впливу антропогенних чинників на довкілля, забезпечення екологічного 
контролю та виконання екологічних нормативів викидів та скидів речовин, що 
забруднюють атмосферу, гідросферу, літосферу та біосферу. Для оцінки 
стійкості екосистем (літосфери) використовують поняття екологічного резерву. 
Це різниця між гранично допустимим відхиленням та фактичним станом 
екосистеми. Вона вказує на розміри тієї буферної зони, в межах якої можливі 
неруйнівні зміни [1- 3].  

Кожні 10 років людство втрачає близько 7% верхнього шару землі 
внаслідок ерозії, що заподіяна природними або антропогенними впливами. 
Характер деградаційних тенденцій ґрунтоутворення в екологічному аспекті 
досить прозоро діагностується [4]. 

Дегуміфікація є одним з найхарактерніших супутників нераціонального 
використання грунту в аграрному виробництві. На Україні оперативний 
контроль стану природних об’єктів (атмосфери, гідросфери та літосфери) 
потребує великих матеріальних витрат. На сьогоднішній день недостатньо 
розвинуті комплексні математичні моделі для контролю, оцінки та подальших 
стратегічних рішень для збереження та відновлення родючості 
сільськогосподарських грунтів [4, 5].  

Тому виникає задача розробки нових більш досконалих методів та засобів, 
що дозволяють вирішити протиріччя між інформаційним забезпеченням систем 
контролю грунту та економічними витратами на їх забезпечення без втрат 
якості контролю. 

Метою роботи є теоретичне обгрунтування методів та засобів контролю  
якості грунту при вирішенні проблеми контролю багатофакторних 
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антропогенних впливів шляхом побудови математичної моделі,  розробка 
аналітичних залежностей критеріїв, із можливістю діагностики та отриманням у 
подальшому  узагальнюючих показників якості об’єкту контролю. 

Об’єктом дослідження є якісні показники фізичних, хімічних та 
біологічних процесів, що впливають на стан грунту в умовах антропогенного 
навантаження, що необхідно для виконання вимог норм природокористування. 

Предметом дослідження, вивчення впливу при виконанні екологічного 
моніторингу є фізичні, хімічні та біологічні процеси, що впливають на стан 
грунту.  

Постановка задачі.  Для побудови математичної моделі в задачі 
діагностики природного об’єкту (грунту) необхідно отримати сукупність 
масивів апріорної інформації із встановленням стану згідно показників, що 
регламентуються нормами природокористування. Це можуть бути показники 
хімічного та фізичного стану землі, результати оцінки якості обробітку, 
хімічної меліорації, якості робіт по удобренню, проведеної сівби, застосування 
гербіцидів, проведення перевірки якості заходів боротьбі із шкідниками, 
збиральних робіт…    

Для оцінки якості проведених технологічних операцій з метою 
оптимізації фізичного та хімічного стану грунту, що характеризується 
структурно-агрегатним складом, щільністю, загальною та диференційованою 
шпаруватістю, водоутримувальною здатністю і показниками механічних 
властивостей використовують головні кількісні регламентні показники, які 
мають важливе значення для нормального розвитку рослин [1,4]. 
Експериментальні дані отримують згідно нормативним вимогам у визначені 
строки.  

Від якісного контролю таких показників, їх подальшої обробки та 
корекції технологічних операцій залежить і кінцевий результат – отриманий 
урожай. Потрібно своєчасно ідентифікувати стан грунту та виробляти 
стратегічні засади для його оптимального функціонування. 

Контроль природних об’єктів (грунту, води, повітря) протікає в умовах 
багатозв’язності, динамічності, багатопараметричності, нестаціонарності та 
інших особливостей. Він повинен своєчасно ідентифікувати стан, дозволяти 
оперативно формувати та надавати технологічні впливи, що його корегують. 

В задачах діагностики стан природної системи описують за допомогою 
комплексу ознак 

),...,...,( 21 µkkkkK j= , 

де jk - ознака, що має jµ разрядів.  
Фактично, стан грунту, який спостерігається, збігається із визначеною 

реалізацією ознаки та позначається верхнім індексом  (*).  
В загальному випадку  стан грунту співпадає із визначеною реалізацією 

ознаки.  
Наприклад, стан грунту із пониженою величиною щільності визначаємо 

як 
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*

jj kK =  
 

В загальному випадку поточний стан грунту визначається як реалізація 
комплексу ознак 

),...,...,( **
2

*
1

**
µkkkkK j= . 

 
В цьому плані в багатьох алгоритмах розпізнавання стану грунту можливо 

характеризувати систему параметрів jx , що утворює −η мірний вектор або 
точку в −η мірному просторі 

)...,...,( ,21 ηxxxxx j=  
 

В більшості випадків параметри jx  мають безперервний розподіл, тоді як 

опис ознаки jk – може бути представлений в дискретній формі. 
В екологічній та технічній діагностиці всі можливі стани системи, яка 

досліджуються – діагнози – вважають за відомі. Однак, для опису об’єкту 
використовують два основні підходи в завданні розпізнавання стану, що 
контролюється: вірогіднісний та детерміністичний. 

 Постановка діагнозу при вірогіднісних методах розпізнавання наступна.  
Система, яка спостерігається, знаходиться в одному із n  випадкових 

станів jD . Відома сукупність ознак (параметрів), кожен із котрих із 
визначеною вірогідністю характеризує стан системи. Потрібно побудувати 
вирішальне правило, за допомогою котрого, сукупність ознак, які 
діагностуються, буде віднесена до одного із можливих станів (діагнозів). 
Бажано також оцінити вірогідність прийнятого рішення та ступінь ризику 
помилкового рішення.  

Кількісне визначення діагностичної цінності окремої ознаки, комплексу 
ознак або узагальнюючих ознак може бути проведено на основі теорії 
інформації [7,8].  

Головний принцип цього підходу полягає в наступному: діагностична 
цінність ознак визначається долею кількості інформації, яка привнесена цією 
ознакою в систему розпізнавання стану.  

Ознаки поділяються на прості та складні [8,9].   Більшість ознак (складні) у 
нашому випадку при оцінюванні стану грунтів визначають наявність ряду 
градацій – діагностичні інтервали, так як їх завжди можливо кількісно чітко 
з’ясувати,  як пороги. 

Потрібно визначити діагностичну вагу ознаки jk  , яка має для даного 

стану грунту jik – реалізацію ознаки jk . Визначимо її як jk * , будемо мати 
  

jsj kk =* . 
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В цьому випадку в якості діагностичної ваги реалізації ознаки jk  для 

діагнозу iD  приймаємо співвідношення [9]    
 

,
)(

)/(
log)()( *

i

jsi
jsDjD Dp

kDP
kZkZ ==     (1) 

 
де )/( jsi kDP – вірогідність діагнозу iD  за умови, що ознака вимірювання jk  

отримала значення ;jsk −iDP( апріорна вірогідність діагнозу.  

Величина )( jsD kZ – цінність інформації – з точки зору теорії інформації 

уявляє собою інформацію про стан об’єкту iD  (грунту), котрий має стан ознак 

jsk [7].    

Якщо вірогідність стану об’єкту iD  після того, як з’ясувалось , що ознака 

jk  має реалізацію в інтервалі s, збільшилась [ )/( jsi kDP > )( iDP  ], то  
)( jsD kZ >0.  
Тобто, діагностична вага даного інтервалу ознаки для даного діагнозу 

додатна.  У випадку, якщо наявність параметру на інтервалі s не змінює 
вірогідність діагнозу, то отримуємо межу для діагнозу 

 
)( jsD kZ =0, так як [ )/( jsi kDP = )( iDP  ]. 

 
Діагностична вага інтервалу s ознаки jk  по відношенню до діагнозу iD  у 

третьому випадку може бути заперечною (заперечення діагнозу). 
 Діагностичну вагу наявності ознаки jk  в інтервалі s  можливо записати у 

такому вигляді, більш зручному для конкретних розрахунків [8-10].  
   

,
)(

)/(
log)( 2

is

ijs
jD kP

DkP
kZ =     (2) 

 
де )/( ijs DkP  – вірогідність появи інтервалу  s ознаки  jk  для об’єктів із 

діагнозом iD ;  )( jskP  – вірогідність появи цього інтервалу  у всіх об’єктів із 
різними діагнозами. 

Еквівалентність рівнянь (1) і (2) витікає із наступного рівняння 
 

)/()()/()( ijsijsijs DkPDPkDPkP = = )/( ijs DkP . 
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Одним із головних напрямків використання запропонованого підходу є 
проблема оцінки стану грунтів  в екологічному моніторингу. Серед двох 
основних завдань є установлення діагнозу та контроль стану складних систем. 
Перше завдання пов’язане із проблемою розпізнавання образів [8,9]. Питання 
діагностики та прогнозування розглядаються [9-10].    

При математичній постановці задачі діагностування необхідно 
використовувати методи задачі розпізнавання образу як задачі відновлення 
функції, що розділяє із найменшим ризиком [9].  

Ця задача достатньо складна сама по собі, а тому задача відновлення на 
практиці стає майже умовною. Математична теорія інформації із її основними 
положеннями суттєво впливає на формалізацію задач діагностичних проблем, в 
котрих одним із напрямків є оцінка діагностичної цінності [9] в тому числі і для 
оцінки стану грунтів.  

Висновок Отримані результати дослідження можливо використати для 
формалізації оцінки стану грунтів з метою впорядкування землеустрою і 
земельного кадастру,  економічній оцінці якості землі, вирішення загальних 
діагностичних задач стратегічного та поточного корегування і поліпшення 
якості землі для отримання ефективних і оптимальних рішень покращення 
урожайності. 
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ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ: АНАЛІЗ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ ЗАГРОЗИ 
ХЕРСОНЩИНИ 

 
Малєєв В.О., Безпальченко В.М.  

Херсонський національний технічний університет 
 

Площа підтоплених земель в Україні у результаті зрошення, втрат води, 
інших природних і техногенних факторів становить 129,6 тис.км2, або 21,5% від 
загальної площі території України. Якщо не будуть вжиті невідкладні заходи, 
то до 2020 р. площа підтоплених земель складатиме 24,3% площі України. 
Гостро проблема підтоплення проявляється в Миколаївській, Херсонській та 
Одеській областях. Серед геоекологічних загроз в Херсонській області 
найбільший розвиток має підтоплення. Аналіз причин підтоплення територій 
розглянуто в багатьох дослідженнях [1,3,6,9]. В умовах Херсонської області 
на землях з високим рівнем залягання підґрунтових вод спостерігаються 
процеси підтоплення, вторинного гідроморфізму, засолення, осолонцювання 
ґрунтів та інше. Комплекс факторів, які впливають на формування водного 
режиму ґрунтів можна класифікувати за такими ознаками: гідрогеологічні; 
організаційно-господарські; іригаційні; метеорологічні тощо [2]. До комплексу 
гідрогеологічних факторів підтоплення належить рівнинний, майже безстічний 
рельєф агроландшафту, недостатня природна (інженерна) дренованість 
території, наявність значних за площею (до десятків тисяч гектарів) замкнених 
западин рельєфу, так званих подів, у яких акумулюється поверхневий стік [4,5]. 
Причинами виникнення підтоплення є : наявність у каштанових солонцюватих 
ґрунтах на глибині 25-35 см практично водонепроникного колоїдно-
ілювіального прошарку, будівництво великих магістральних зрошувальних 
каналів (Північно-Кримський, Краснознам’янський) та розподільчої 
зрошувальної мережі, зменшення природної дренованості території, відсутність 
зливової каналізації в населених пунктах і систем відведення поверхневих вод, 
не регламентовані поливи присадибних ділянок і так званих «супутників», 
порушення проектного режиму роботи дренажних систем [7,8]. До іригаційних 
факторів слід віднести фільтраційні втрати частини поливної води з каналів, 
дощувальної техніки, на зрошуваних полях, яка інфільтрується і поповнює 
підґрунтові води. Такі втрати становлять 15-30% поданої на територію води. 

Найбільш потерпають від екзогенного геологічного процесу 
Каланчацький, Генічеський, Голопристанський райони, на території яких площі 
підтоплення перевищують 50%. Найменшого шкідливого впливу зазнають 
Нижньосірогозький, Іванівський, Великолепетиський та Горностаївський 
райони. В цілому по Херсонській області підтоплені території складають 30% 
від загальної площі. Суцільне підтоплення спостерігається в південній, 
південно-західній та північно-західній (правобережжя р. Інгулець) частинах 
області. На вододільній частині плато між р. Інгулець і Каховським 
водосховищем південно-східніше р. Інгулець в межах Високопільського,  
Великоолександрівського та в західній половині Нововоронцовського районів 
виділяється зона суцільного потенційного підтоплення. Південно-західна 
частина Херсонської області (дельта Дніпра) з середнім ступенем дренованості, 
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заболочена, перерізана численними рукавами і старицями, є зоною суцільного 
підтоплення. Для цієї території характерне посилення існуючої природної 
схильності до підтоплення за рахунок потужного водогосподарського 
навантаження. Ліва приплотинна частина Каховського водосховища отримує 
постійно зростаюче техногенне навантаження. На цій території, а також 
південно-західніше (уздовж Північно-Кримського каналу) спостерігається 
площинне підтоплення, внаслідок значного техногенного навантаження. На 
прилеглих територіях (Олешківський район) виділяються площі потенційного 
підтоплення. Для Скадовського і Каланчацького районів характерне 
посилення існуючих раніше природно-техногенних факторів розвитку процесу 
підтоплення, внаслідок потужного водогосподарського навантаження –
 значної кількості каналів зрошення. На решті території спостерігається лінійне 
підтоплення уздовж іригаційних каналів, з утворенням підземних куполів з 
розтіканням в сторони. У зрошуваній зоні області майже всі траси каналів 
проходять у широтному напрямку, перетинаючи основний потік підземних вод, 
що спричиняє інтенсивний підйом їх рівня. Нові масиви зрошення у північно-
східній частині території області (Верхньорогачицький та Нижньосірогозький 
райони) можуть спричинити зростання площ постійного і потенційного 
підтоплення. Максимальний приріст підтоплених площ зафіксований у 
районах: Генічеському +1038 км2 (з 23 до 65%) Новотроїцькому +407 км2 (з 21 
до 38%), Голопристанському + 528км2 (з 50 до 69%), Бериславському +234 км2 
(з 3 до 18%). Зростання площ підтоплення спостерігається за рахунок земель, де 
відбувається інтенсивна водогосподарська діяльність. Першочергові заходи 
щодо вирішення проблеми підтоплення включають три блоки: наукове 
обґрунтування шляхів розв’язання  проблеми, техніко-технологічні засоби і 
впровадження геоінформаційних технологій. Виникає нагальна потреба щодо 
удосконалення методології нормування водокористування з позиції 
ландшафтного землеробства та сталого розвитку території. Техніко-
технологічні засоби вирішення проблеми  включать: забезпечення стабільної 
роботи існуючих дренажних систем; будівництво нового дренажу на 
підтоплених угіддях будівництво дренажу для захисту від підтоплення населених 
пунктів; відновлення поблизу населених пунктів природних поверхневих 
водотоків, ліквідація ставків, дамб; ревізія технічного стану водопровідно-
каналізаційної мережі; заборона розміщення «супутників» зрошення поблизу 
населених пунктів, які зазнають підтоплення. Заходи по зменшенню іригаційного 
живлення включають: зменшення втрат води із зрошувальних систем і мереж; 
запровадження водозберігаючих режимів зрошення; припинення зрошення у 
місцях розташування подів, балок. Дренаж залишається одним з головних 
методів захисту територій від підтоплення. При захисті від підтоплення 
будинків і споруд, підземних комунікацій величина необхідного зниження 
визначається нормативними документами. Під будинками й спорудами рівень 
підґрунтових вод повинен розташовуватися нижче закладення підошви 
фундаменту не менш ніж на 0,5 м. При цьому захист фундаментів і підвалів від 
капілярної вологи здійснюється шляхом влаштування відповідної гідроізоляції. 
Залежно від ступеня та наслідків підтоплення території, природних умов, 
можливостей будівництва захисних споруд захисні заходи здійснюються на 
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всій території або на певній її частині. Для захисту забудованих територій від 
підтоплення використовують однолінійні, дволінійні й площадні системи 
дренажів горизонтального, вертикального або комбінованого типу (рис. 1,2). 
При осередковому характері підтоплення мають потребу в захисті, як правило, 
окремі будинки й споруди [10]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема дволінійного дренажу: 1 - контури споруджень, що 

захищають; 2 - берегова дрена; 3 - головна дрена; 4 - рівень ґрунтових вод до 
влаштування дренажу; 5 - знижений рівень ґрунтових вод; 6 - рівень води в ріці 

до будівництва водоймища; 7 - нормальний підпертий горизонт після 
влаштування водоймища. 

 

 
Рисунок 2 – Конструктивна схема комбінованого дренажу: 1 - горизонтальна 
дрена; 2 - вертикальна шпара; 3 - оглядовий колодязь; 4 - горловина колодязя;    

5 - фільтруюче обсипання; 6 - цементний лоток 
 
Це досягається застосуванням локальних дренажів: контурних (кільцевих), 

лінійних, променевих, пластових, пристінних тощо (рис. 3). За принципом 
відбору води й вологи із ґрунту застосовуються дренажі гравітаційної дії й 
спеціальні – вакуумні, вентиляційні й пнемонагнічувальні. На практиці в 
основному застосовуються гравітаційні дренажі, спеціальні дренажі в області 
не вийшли зі стадії експериментального вивчення. При будівництві 
горизонтальних трубчастих дренажів промислових і міських територій 
застосовуються наступні конструктивні типи: традиційної конструкції із 
трубчастою основою з керамічних, азбестоцементних, бетонних, чавунних, 
рідше пластмасових труб з 2-3 шарами фільтруючого обсипання з пухкого 
сортованого матеріалу (пісок, гравій, щебінь); з трубчастою основою й 
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фільтруючими обгортками (рис. 4) з різного типу тканих і нетканих 
мінеральних або полімерних матеріалів. Крупність матеріалу й кількість шарів 
пухких обсипок у дренажах традиційної конструкції підбирається за 
відповідними методиками залежно від умов дренування, виду ґрунту, розмірів 
водоприймальних отворів. На території Херсонської області застосовують 
переважно лінійний та площинний види дренажів. Потребує більш широкого 
застосування променевий дренаж, особливо на забудованих територіях. 

 

 
Рисунок 3 – Схема променевого дренажу: а – розріз; б – план: 1 - шахтний 

колодязь; 2 - гідродомкрати; 3 - завзятий блок; 4 - дрени; 5 - буровий конус; 6 - 
маслонасоси; 7 - масловідстійник; 8 - насос для відкачки шламу з колодна; 9 - 

насос подачі води для  гідро буравлення 
 

 
Рисунок 4 – Схема конструкції трубчастого горизонтального дренажу з 

фільтруючими обгортками з волокнистих матеріалів: а - варіанти сполучення 
волокнистих матеріалів із дренажною трубою; б - конструктивні схеми дрен:  1 

- дренажна труба; 2 - склохолст; 3 - скловойлок; 4 - піщане обсипання; 5 - 
зворотне засипання 

 
При виконанні робіт, спрямованих на покращення ситуації щодо 

підтоплення, потрібно застосовувати різні типи дренажів, що пов’язано з їх 
конструктивними та технологічними відмінностями. Вибір системи захисних 
заходів здійснюється, в тому числі на основі водобалансових, фільтраційних, 
гідравлічних та економічних розрахунків. Причини, що викликають 
підтоплення на півдні України, включають дві групи: природні та техногенні. 
Найбільш підтоплені Каланчацький, Скадовський, Голопристанський та 
Білозерський райони. Найменшого шкідливого впливу зазнають 
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Нижньосірогозький та Іванівський райони. Внаслідок підтоплення виникають 
небезпечні геологічні процеси. Сучасні методологічні проблеми нормування 
водокористування вимагають подальшої розробки теорії стійкості та надійності 
геосистем, організації мозаїчного ландшафту з обов’язковим застосуванням 
геоінформаційних технологій, які надають можливість оперативного 
отримання, обробки поточної інформації щодо гідрогеологічного стану області 
та здійснювати регулювання водного балансу територій. Застосування дренажу 
є найбільш ефективним засобом щодо захисту території від підтоплення 
агроландшафтів та міських забудов. Для підтоплених територій Херсонської 
області поряд з  лінійним,  площинним, іншими видами «класичного» дренажу, 
актуальним є розробка технологій та застосування інноваційних видів, як 
приклад променевого (особливо для забудованих територій). 
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ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ М. ХЕРСОН 
 

Малєєв В.О., Безпальченко В.М.  
Херсонський національний технічний університет 

 
Якість води – один з визначальних факторів добробуту та високого рівня 

здоров'я населення області. Дані, що представлено у таблиці 1, ілюструють 
загальну ситуацію динаміки якості питної води по окремим районам міста [1-3]. 
Аналізуючи якість води треба зазначити, що величина рН, каламутність, вміст 
нітратів, сухого залишку не виходили за межі нормативних значень (табл. 1). 

Для водопостачання міста Херсона використовується підземне джерело – 
Сарматський водоносний горизонт (водовмісні породи – вапняки). Для підйому 
води Водоканал експлуатує свердловини глибиною 60-100 м, з яких 70% 
вичерпали нормативний термін експлуатації. Значна частина потребує 
декальматації. З свердловин, розташованих на території насосних станцій та 
групових водозаборів, насоси системою водогонів 1-го підйому подають воду в 
резервуари чистої води (РЧВ) насосних станцій водопроводу (НСВ), звідки 
насосами, встановленими у машинному залі насосних станцій, вода подається у 
розподільчу мережу міста. 23 насосні агрегати вичерпали нормативний термін 
експлуатації. Резервуарів чистої води 14 одиниць загальним об’ємом 
41,9 тис.м3. Знезараження води здійснюється хлором на 4-х хлораторних 
станціях і за допомогою бактерицидних пристроїв [4].  

Тенденція прогресивного погіршення якості питних вод є результатом 
багаторічного інтенсивного антропопресингу на навколишнє природне 
середовище. Довготривала експлуатація артезіанських свердловин призвела до 
порушення режиму підземних вод. За нормативними показниками місто може 
добувати з міських свердловин – 140 тис.м3 на добу, а також з відомчих – 
50 тис.м3 на добу. Фактично відкачується на 12 тис.м3 більше. При 
нормативному відборі води дотримується своєрідний баланс: тобто скільки 
води забирається зі свердловин, стільки ж надходить шляхом природної 
фільтрації. Проблема у тому, що за понаднормативного водовідбору навкруги 
кожної свердловини утворюється так звані депресійні вирви, котрі вбирають 
воду з поверхневих лінз, що «лежать» на глинистих підвалинах у декількох 
метрах від поверхні ґрунту. Але головне, що всі 340 малих вирв навкруги 
свердловин утворюють одну велику. Для успішного вирішення проблеми 
забезпечення населення міста якісною питною водою існує декілька шляхів. 
Один з них – витратний шлях, пов'язаний з пошуком нових родовищ якісної 
питної води, бурінням та будівництвом артезіанських свердловин, ремонтом 
або прокладенням нових водопровідних мереж. Другий, не менш витратний 
шлях – це будівництво стаціонарних станцій доочистки питної води, отриманої, 
як з поверхневих, так із підземних джерел. При цьому вода буде доставлятися 
споживачам гарантованої та постійної якості, але за високою ціною. Третій 
шлях – це встановлення малогабаритних модульних станцій доочистки питної 
води, які можна встановлювати безпосередньо в місцях призначення, а саме: на 
харчоблоках шкіл та дитячих садків, у місцях питного споживання тощо. 
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Попередні консультації з провідними фахівцями щодо питань очистки та 
доочистки питної води, показали, що такий метод покращення водоспоживання 
населення має перспективу, враховуючи незначну вартість, простоту монтажу 
та обслуговування. Такі станції можна встановлювати безпосередньо в будь-
яких населених пунктах на харчоблоках дитячих садків, шкіл та інших учбових 
закладів, очищену воду можуть набирати з собою батьки дітей, щоб готувати на 
неї їжу вдома [5].  

 
Таблиця 1 – Якість питної води у м. Херсоні 
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А
рк
ти
чн
а,

 3
 0,0 0,0 0,0 3,50 280,0 50,0 742,2 0,078 4,473 

2012 0,0 0,0 0,0 3,60 286,4 84,0 756,2 0,097 4,862 
2013 0,0 0,0 0,0 3,50 285,1 43,0 750,0 0,031 4,800 
2014 0,0 0,0 0,0 3,50 289,2 47,0 746,6 0,076 3,845 
2015 0,0 0,0 0,0 3,50 280,8 42,0 748,4 0,064 4,540 
2016 0,0 0,0 0,0 3,40 292,0 54,0 776,8 <0,05 7,730 
2017 0,0 0,0 0,0 3,30 297,8 45,0 777,0 0,128 3,365 
2011 

Л
ік
ар
ня

 Х
БК

 2
,  

ву
л.

 К
ри
мс
ьк
а 

13
8 

0,2 2,0 0,0 3,50 138,2 7,0 446,4 0,178 <0,45 
2012 0,1 1,0 0,0 3,60 144,6 7,0 466,4 0,556 <0,45 
2013 0,1 1,0 0,0 3,70 144,6 8,0 466,6 0,197 <0,45 
2014 0,1 1,0 0,0 3,60 150,5 9,0 463,0 0,093 <0,45 
2016 0,1 1,0 0,0 3,80 154,4 7,0 501,0 0,174 <0,45 
2017 0,1 1,0 0,0 3,90 164,5 9,0 496,4 0,381 0,678 

 
В цілому, питання використання ресурсів питних підземних вод необхідно 

вирішувати з урахуванням їх кількісного та якісного стану і тісною взаємодією 
з компонентами навколишнього середовища в умовах техногенного 
навантаження. Задля забезпечення населення м. Херсона високоякісною водою 
треба повернутися до розгляду питання щодо будівництва водогону з 
Лівобережжя (наприклад селища Підстепне), відновити водовідбір на Верхньо-
Антонівському водозаборі, модернізувати застарілу водогінну мережу, 
розробити нові режими експлуатації свердловин.  
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Головні напрями робіт щодо покращення ситуації в комунально-
побутовому секторі області передбачають: виділення коштів на виконання 
геологорозвідувальних робіт з метою затвердження запасів прісних підземних 
вод для задоволення потреб у питній воді сільських населених пунктів; 
проведення реконструкції водопровідних мереж; проведення детальної 
гідрогеологічної розвідки на площах діючих водозаборів із прогнозними 
запасами родовищ і ревізії затверджених запасів на родовищах, що 
розробляються (органи місцевого самоврядування); здійснення органами 
місцевого самоврядування інвентаризації артезіанських свердловин і вирішення 
питання тампонажу непридатних для експлуатації артезіанських свердловин 
[6]. Питання використання ресурсів питних підземних вод необхідно 
вирішувати з урахуванням їх кількісного та якісного стану і тісною взаємодією 
з компонентами навколишнього середовища в умовах техногенного 
навантаження. Задля забезпечення населення м. Херсона високоякісною водою 
треба повернутися до розгляду питання щодо будівництва водогону з 
Лівобережжя (наприклад селища Підстепне), відновити водовідбір на Верхньо-
Антонівському водозаборі, модернізувати застарілу водогінну мережу, 
розробити нові режими експлуатації свердловин. 

Аналізуючи якість води треба зазначити, що величина рН, каламутність, 
вміст нітратів, сухого залишку не виходили за межі нормативних значень. 

Аналізуючи проблему водопостачання та водовідведення населення 
Херсонської області треба зазначити що першочергові заходи повинні усунути 
кризові точки у даній сфері. Окремим пунктом щодо комплексного вирішення 
проблеми водозабезпечення області є розробка та впровадження системи 
моніторингу водного середовища області. 

Стратегія подальшого реформування водного господарства області та 
пріоритетного учасника водогосподарського комплексу – комунально-
побутового сектору з позицій сталого розвитку, потребує системного підходу і 
має спиратись на загальні орієнтири трансформації всього господарського 
комплексу країни та враховувати основні складові: інституціональні 
перетворення та інтеграційні процеси [7]. Ми повинні остаточно визначитися з 
пріоритетами щодо розвитку та оптимізації водогосподарського комплексу 
області. 
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НАСЛІДКИ ПРИРОДНИХ ПОЖЕЖ У ЗАХИСНИХ НАСАДЖЕННЯХ 
ЛІНІЙНОГО ТИПУ 

 
Сидоренко С. В. Сидоренко С. Г. 

Український науково-дослідний інститут лісового 
господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) 
 
Проблема природних пожеж є надзвичайно напружена. Переважна 

кількість яких виникає внаслідок випалювання сухої трави та під час 
проведення сільськогосподарських палів, призводячи до значних екологічних, 
економічних та соціальних збитків. Внаслідок збільшення частоти та тривалості 
посух, прогнозується подальше зростання кількості природних пожеж. 
Переважна більшість яких виникає на територіях лісоаграрних ландшафтів.  

Захисні насадження, є основою лісоаграрних екологічних систем, зокрема 
на території південної та східної частин України. Але й такі насадження є 
найменш біологічно стійкими та найбільш чутливими до дії дестабілізуючих 
факторів, одним з яких є природні пожежі. 

Пожежна небезпека в будь-яких насадженнях, у зв'язку з інтенсивним 
осяганням нових територій, масовим туризмом і сільськогосподарським 
освоєнням з кожним роком ускладняються. 

Проблема боротьби з лісовими пожежами у багатьох країнах, в тому числі і 
в Україні, до цього часу залишається невирішеною. Хоча випалювання 
рослинності в Україні заборонене чинним законодавством, неналежне 
регулювання рекреаційного природокористування та порушення при цьому 
правил протипожежної безпеки часто зумовлюють виникнення лісових пожеж 
[1]. 

Ситуація виникнення пожеж зумовлена двома основними чинниками – 
погодно-кліматичними умовами та недосконалою нормативно-правовою базою, 
яка регулює таку діяльність. Згідно з даними, отриманими за допомогою 
супутникової системи МODIS, щорічно на території України у середньому 
виникає близько 6,5 тис. пожеж, які включають пали на с/г землях, лісові 
пожежі, торф’яні та інші. Загальна середньорічна площа таких пожеж становить 
близько 3 млн. га, переважна більшість з яких – сільськогосподарські пали. У 
країнах Європейського союзу проблема сільськогосподарських палів є 
вирішеною завдяки жорсткому законодавству, відповідальному ставленню до 
цієї проблеми органів влади та населення. Тож і в Україні це питання має бути 
відповідним чином врегульоване та вирішене [2]. 

Розробка моделей ймовірності усихання пошкоджених пожежами дерев 
для насаджень різного функціонального призначення є актуальним завданням. 
Адже це дозволить пом’якшити негативні наслідки, спричинені пожежами у 
аграрних та лісових ландшафтах які необхідні для забезпечення сталого 
лісокористування та агролісомеліоративних стратегій управління. Виявлено, що 
ключовими змінними у побудові моделей є вік дерева, висота нагару на 



166 

стовбурі, ранг дерева за діаметром у насадженні (за умови, що насадження 
одновікове), опік крони (%), тип ґрунту. Розроблені моделі будуть покращені за 
рахунок внесення додаткових змінних щодо обсягу та ступеню вигорання 
наземних рослинних горючих матеріалів на конкретній ділянці, внесенню 
кліматичних змінних (так, відсутність бездощового періоду та тривалий період 
високих середньодобових температур повітря підвищують ймовірність 
усихання пошкоджених дерев). 

Рослинні горючі матеріали на лісових ділянках різного функціонального 
призначення мають значні відмінності у запасі, розподілі, кількісних та якісних 
характеристиках, що буде враховано під час удосконалення моделей. Інший 
важливий фактор, який повинен враховуватися – пожежний режим. Так, 
полезахисні лісові смуги біля населених пунктів потерпають від пожеж, які 
повторюються раз у декілька років у тій же локації, призводячи до загибелі 
підросту, підліску та найбільш ослаблених дерев. Такі пожежі у полезахисних 
лісових смугах з одного боку призводять до зменшення обсягів підстилки 
(опадового шару) та мертвої трави, а з іншого, до акумуляції горючих 
матеріалів фракцій 1-hr та 10- hr та 100-hr, за рахунок загибелі нижнього ярусу з 
дерев та кущів. Тому часті сільськогосподарські пали призводять до 
ослаблення, деградації та втрати функцій насаджень лінійного типу та зрештою 
до їх загибелі.  
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ПІДВИЩЕНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ ВІД 
ЗАБРУДНЕННЯ СТІЧНИМИ ВОДАМИ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРОВИХ 

ТОВАРІВ З МАКУЛАТУРНОЇ МАСИ 
 

Юрченко В.О., Іванін П.С. 
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 

м.Харків 
 
Макулатура становить приблизно 2/5 всіх твердих відходів. Її переробка і 

повторне використання надзвичайно вигідно, так як дозволяє значно економити 
природні матеріальні та енергетичні ресурси, утилізувати відходи виробництва 
і споживання паперу й істотно знижувати техногенне навантаження на 
навколишнє середовище. За оцінкою Агентства США з охорони навколишнього 
середовища, при переробці макулатури для виробництво нового паперу (замість 
використання для цього деревини) забруднення води знижується на 35%, а 
забруднення повітря - на 74%. Державне управління енергетичної інформації 
США стверджує, що економія енергії завдяки переробці макулатури в 
порівнянні з виробництвом паперу з деревини знижує витрати енергії на 40%. 
Зараз в світі споживається близько 300 мільйонів т паперу на рік. Переробка 1 т 
газетного паперу економить близько 1 т дерев, а переробка 1 т паперу для друку 
або для копірів економить трохи більше 2 т деревини. Образно кажучи, з 
урахуванням ролі лісових насаджень в генеруванні кисню й очищенні 
атмосферного повітря ціна переробленої макулатури завдяки заощадженню лісу 
дорівнює ціні життя. 

Серед техногенних впливів виробництві паперу та картону з макулатурної 
сировини на природні об’єкти мабуть найнебезпечнішим є утворення 
висококонцентрованих за вмістом органічних (до того ж важко окислюваних) 
та завислих речовин стічних вод, які після механічної та біологічної очистки 
скидаються в природні водойми [1]. До того ж застосування новітніх 
технологій, що удосконалюють основний технологічний процес, можуть 
надзвичайно утруднювати процеси очистки та доведення залишкових 
концентрацій забруднюючих речовин до екологічно безпечних концентрацій. 

Так для вирішення проблеми утворенням піни та накопиченням кисню в 
макулатурній масі (що з одного боку уповільнює виробничий процес, а з 
іншого – негативно впливає на якість кінцевого продукту) застосовують хімічні 
(органічні та силіконові) деаератори [2]. Механізм руйнуваня піни 
силіконовими деаераторами оснований на дії поверхнево-активних речовин 
(олив, що входять до складу деаератора) та швидко  розподіляються на кордоні 
розділу фаз рідина-газ, тоді як гідрофобні частинки з'єднують протилежні 
кордону розділу рідина-повітря. В результаті деаератор проникає через стінку 
бульбашки піни і розриває її. Явище зумовлене дією сили тяжіння на плівку 
рідини та ефектом Марангоні [2, 3]. 

Наявність деаераторів в стічних водах, що утворюються після віджиму 
пульпі, й фізичні властивості цих речовин можуть спричинити розривання 
ними також і бульбашок кисню, що виникають при аерації стічної рідини при 
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проведенні біологічної очистки. Таке явище зумовить проблеми з  насиченням 
киснем стічної рідини (або навіть унеможливити його) і забезпечення ним 
мікроорганізмів активного мулу, а в результаті  придушити біологічні процеси 
очистки стічної рідини ( в першу чергу такі аерофільні як нітрифікація) [3, 4].  

Мета роботи – визначення кількісних характеристик негативного впливу 
силіконових деаераторів на насичення киснем стічних вод, що утворюються 
при переробці макулатурної маси, та методів їх усунення. 

Об’єктом дослідження служила розбавлена пульпа з силіконовими 
деаераторами різних марок. Для отримання пульпи використовували 
макулатуру марки МС-8В (газетний папір). Пульпу виготовляла за методикою, 
рекомендованою науково-технічною літературою [5]. Дослідили вплив на 
пульпу 3 типів комерційних силіконових деаераторів: Pulpsil960S (емульсія, 
виготовник WACKER), Pulpsil960S (емульсія, виготовник WACKER), Silfoam 
Se2 (емульсія, виготовник WACKER). В експериментальних дослідженнях 
деаератор додавали в пульпу, як це і роблять на практиці з розрахунку 50-100 
мг/100 г пульпи. Пульпу відфільтровували через сітку і для досліджень 
використовували фільтрат - модельні стічні води. Інтенсивність аерації  стічних 
вод становила 240 см3/(см3 хв). 

Додаванні в пульпу деаераторів кардинально зменшило накопичення кисню 
в утворюваних з неї стічних водах (табл. 1). Як видно, через 10 с концентрація 
кисню в контрольному варіанті досліду в 2-3 рази перевищувала концентрація 
кисню в дослідних варіантах, через 20 с  - в 1,8-2 рази. Протягом 20 с найбільше 
пригнічував накопичення кисню в стічній воді деаератор Pulpsil763E. Проте 
подальша аерація виявила, що найбільший негативний вплив на вміст 
розчиненого кисню в стічних водах, що аерували, створював деаератор Silfoam 
Se2. 

 
Таблиця 1 – Залежність накопичення кисню в стічних водах при аерації від 
наявності в них різних деаераторів 

Час 
аерації, с 

Підвищення концентрації кисню в стічній воді 
порівняно з вихідною, мг/дм3 

без додавання 
деаератора 

з  додаванням 0,1 % деаератора 
Pulpsil960S Pulpsil763E Silfoam Se2 

10  1,8 0,56 0,56 0,84 
20 3,37 1,84 1,69 1,89 
70 4,7 4,37 3,46 3,39 

 
Розглянули вплив на ступінь пригнічення накопичення кисню в стічних 

водах при аерації різних концентрацій деаераторів. Встановлено, шо  при 
збільшенні концентрації силіконових деаераторів (Pulpsil 763E та Silfoam Se2) 
накопичення кисню в стічних водах стало пригнічується, особливо після 20 с 
аерації. На 60-й с аерації збільшення концентрації деаераторів вдвічі (з 0,1 до 0, 
2 %) спричиняло зменшення концентрації кисню в варіанті стічна 
вод+деаератор Pulpsil 763E приблизно на 17 %, а в варіанті стічна вод 
+деаератор Silfoam Se2 – на 23 %. Збільшення в таких же межах концентрації 
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деаератора Pulpsil960S незначно впливало на пригнічення накопичення кисню в 
стічній воді при аерації. 

Через те, що деаератори містять поверхнево-активні речовини, в якості 
методу їх видалення з стічних вод розглянули флотацію. Цей метод виключає 
використання додаткових хімічних реагентів, які можуть ускладнити очистку 
стічних вод. В експериментальних дослідженнях (інтенсивність подачі повітря 
240 см3/(см3 хв)) в якості показника видалення деаераторів з стічних вод 
використовували досягнення концентрації кисню в аеруємих стічних водах 
такого ж значення як в пульпі без деаераторів (табл. 2). Як свідчать одержані 
дані, при збільшенні концентрації деаераторів в стічних водах термін флотації 
для їх видалення збільшується, причому найсуттєвіше при застосуванні Silfoam 
Se2 (в 2,5 рази). В цілому серед досліджених деаераторів найлегшіше зі стічних 
вод видалявся деаератор  Pulpsil960S.  

 
Таблиця 2 – Необхідний термін флотації стічних вод для видалення деаераторів 
Концентрація 
деаераторів в 
пульпі, % 

Термін флотації (не менше хв) для видалення деаераторів 
Pulpsil960S Pulpsil763E Silfoam Se2 

0,1 1,5 8 6 
0,2 2,0 12 15 

 
Висновки: 

− додавання в макулатурну пульпу деаераторів спричиняє придушення 
насичення киснем утворюваних стічних вод при аерації, що зведе 
нанівець ефект подальшої біологічної очистки цих стічних вод; 

− найнегативніший вплив на накопичення кисню в стічній воді серед 
досліджених деаераторів створював Silfoam Se2; 

− перспективним методом очистки таких стічних вод від деаераторів перед 
скидом на біологічні очисні споруди є флотація. 
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Відомо, що інтродукція рослин здійснюється на регіональному рівні і її 

успіх визначається як біоекологічними особливостями виду так і природно-
кліматичними умовами місцевості, де вводяться рослини. Останні являють 
собою сукупність усіх кліматичних та ґрунтових факторів середовища. 

Одним із основних лімітуючих факторів середовища виступає середня 
температура повітря та абсолютний мінімум. Якщо інтродукція здійснюється 
перенесенням рослин з Півдня на Північ, а у випадку інтродукції субтропічних 
плодових культур у Лісостеп України саме таким шляхом, то в 
інтродукційному процесі слід враховувати як виклики теперішніх змін клімату, 
так і очікувані зміни, адже в доступному для огляду майбутньому екосистема 
регіону може значно змінитись через глобальне потепління. Ознакою цьому є 
те, що в Україні, як і в інших країнах, метеорологічні спостереження вказують 
на тенденцію до потепління приземного шару повітря. Згідно з прогнозними 
моделями, в майбутньому зростання температури повітря на території України 
триватиме, що підтверджується даними Укргідрометцентру [2, 7]. За останніми 
прогнозними даними в 2011–2030 рр. очікується підвищення середньорічної 
температури повітря на території України на 0,4 °С, відносно 1991–2010 рр., 
водночас в центральних областях середньомісячна температура влітку зросте на 
0,62 °С, а максимальна температура – на 0,8 °С. В 2031–2050 рр. очікується 
зростання середньої та максимальної літньої температури в центральній частині 
України на 1,5 °С і 1,6 °С відповідно [10, 12]. Підвищення температури з 
високою ймовірністю призведе до зростання частоти прояву та інтенсивності 
хвиль тепла на території України.  

Дослідження і розвиток теорій щодо природи потепління клімату припадає 
на початок ХІХ ст., коли вперше було виявлено явище парникового ефекту. З 
часом було висунуто гіпотези, що пов’язують процес зміни клімату з 
вулканічною діяльністю, зміною сонячної активності, зміною положення земної 
вісі тощо [10]. Нині більшість учених різних країн пов’язують процес 
потепління з наслідками людської діяльності, основними з яких є спалювання 
викопного палива, ріст викидів транспортної індустрії та масштаби 
інтенсивного сільського господарства [14]. 

Незважаючи на спроби обмеження викидів парникових газів на 
міжнародному рівні (ухвалення Рамкової Конвенції ООН по зміні клімату та 
Кіотського протоколу до неї, Паризька Угода 2015 р. тощо) та стрімкий 
розвиток альтернативної енергетики, об’єм викидів за останні 10 років 
збільшився на 20% [1, 2].  

За окремими дослідженнями встановлено, що глобальна концентрація 
вуглекислого газу в земній атмосфері зросла від 0,028 % в доісторичні часи до 
0,0381 % станом на початок третього тисячоліття: останніми десятиліттями ця 
концентрація щорічно зростає на 0,0002 %. Близько 80 % зростання 
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концентрації вуглекислого газу пов’язане з використанням викопного палива, 
решта 20 % – зі змінами у землекористуванні (вирубування лісів, осушування 
боліт тощо). Також за останні десятиліття щороку внаслідок спалювання 
вуглеводневого палива в атмосферу потрапляло близько 27 млрд. т 
вуглекислого газу [3]. Якщо в середньому на одного жителя планети припадало 
близько 4,3 т/рік, то в розрахунку на кожного мешканця США цей показник 
перевищував 20 т/рік [15]. Водночас, порівняно з доіндустріальним періодом 
суттєво збільшився вміст в атмосфері інших парникових газів – метану (більше 
ніж удвічі) та оксиду азоту (на 20 %). Загальний чистий ефект від 
антропогенної діяльності з імовірністю 90 % становить від 0,6 до 2,4 Вт/м2 
(найімовірніше значення – 1,6 Вт/м2). Це більш ніж у 10 разів більше, ніж 
радіаційний ефект від збільшення надходження сонячної радіації через 
коливання параметрів земної орбіти [9]. 

Суть його в тому, що Земля, отримуючи енергію від Сонця в основному у 
видимій частині спектру, сама випромінює в космічний простір головним 
чином інфрачервоні промені. Проте, багато газів (водяна пара, вуглекислий газ, 
метан, оксид азоту і т.д.), що містяться в її атмосфері, прозорі для видимих 
променів, але активно поглинають інфрачервоні, утримуючи тим самим в 
атмосфері частину тепла, яка повинна була б передатися в космос. Таким чином 
відбувається нагрівання атмосфери [2]. 

Варто зазначити, що в історії розвитку нашої планети вже кілька разів 
змінювалися періоди потепління і похолодання. Чинниками зміни клімату 
окрім діяльності людини є біотичні процеси, коливання у сонячному 
випромінюванні, відхилення орбіти Землі, зміни альбедо або здатності 
материків і океанів відбивати випромінення, утворення гір та рух материків, та 
зміни концентрації парникових газів. 

Механізм виникнення і тривалості пізньопалеоценового потепління 
дослідники пов’язують з орбітальними особливостями Землі, які були 55 
мільйонів років тому. Вони виявили, що початок тодішнього глобального 
потепління співпав із максимальними значеннями довготермінового 
ексцентриситету орбіти Землі (відхилення від колової) та нутації земної осі 
(кута між віссю власного обертання і віссю довкола якої відбувається 
обертання) [4]. Палеокліматичними даними підтверджено, що в останній 
міжльодовиковий період (близько 125 тис. років тому) середні температури в 
Арктиці були на 3–5°С вищими, ніж тепер, а рівень Світового океану, 
переважно внаслідок танення арктичної криги, перевищував теперішній на 4–6 
м. Тоді теж причиною потепління було відповідне положення земної орбіти 
щодо Сонця. В історичний період найбільш важливими природними чинниками 
мінливості клімату були зміни в надходженні сонячної радіації внаслідок 
коливань положення земної орбіти та вулканічна активність (похолодання 
внаслідок надходження в атмосферу великої кількості вулканічних аерозолів) 
[6]. 

Залежність між кліматичними змінами та сонячною активністю відмічена 
давно. Її класичним прикладом є Малий Льодовиковий Період, котрий тривав із 
середини XVI до середини ХІХ століть. Найбільше похолодання тоді припало 
на 1650–1750-і рр. і співпало із Маундерівським Мінімумом сонячної 
активності (1645–1715 рр.), коли активність сонця була, практично, нульовою 
(реєструвалось менше 10-ти сонячних плям за рік). Це була перша 
інструментально засвідчена залежність між мінливістю клімату та сонячною 
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активністю, хоча цей зв’язок було доведено лише у ХХ ст., проте, базуючись на 
працях саме астрономів XVII ст. [6]. Процес зміни сонячної активності 
пов’язаний з циклами Міланковича, для довготривалого прогнозування і 
створення моделей сонячної активності використовують методику 
середньорічних чисел Вольфа [13]. 

На розігрів атмосфери впливають не парникові гази, а Сонце – основне 
джерело тепла і світла на Землі. Впродовж всього останнього десятиліття, 
спостерігався спад сонячної активності, мінімум якої припав на 2008-й рік і, 
всупереч прогнозам, затягся на три роки. Лише з 2011-го кількість сонячних 
плям – свідчення активності – почала зростати. Фактично, Земля отримала 
менше тепла, ніж у 1990-х роках, відповідно, й ріст атмосферних температур 
відбувався повільніше, ніж у попередньому десятилітті. Можна говорити, 
навіть, про певну «теплову інерцію», коли акумульоване Землею тепло 
продовжує розігрівати атмосферу, хоча від Сонця його надходить менше [6]. 

На сьогодні значна частина вчених дійшла консенсусу в розвитку теорій 
глобального потепління, який полягає в тому, що саме зміна хімічного складу 
атмосфери є причиною нагрівання земної поверхні, а також зміна Сонячної 
активності [5]. Більшість вітчизняних науковців зосереджують зараз увагу саме 
на наслідках глобального потепління для України, не зосереджуючи уваги на 
його причинах, віддавши розв’язання даної проблеми зарубіжним науковцям. 
На державному рівні розроблені Національним інститутом стратегічних 
досліджень, Національним екологічним центром України тощо програми 
адаптації господарства України до змін клімату [1, 7, 14]. 

Отже, на даний час вже немає сумніву в тому, що у перспективі 
глобальне потепління може сприяти виникненню значних змін в довкіллі. 
Найімовірніше існуюча тенденція підвищення середньої світової температури 
повітря незворотньо призведе до зсуву кліматичних зон від екватору до 
полюсів, що вплине на якісний склад вирощуваних культур. У зв’язку з цими 
процесами існує нагальна потреба в підвищенні адаптації до кліматичних змін у 
аграрному секторі економіки. Зокрема у галузі садівництва необхідно йти 
шляхом створення в агрокліматичних зонах кліматично оптимізованого 
садівництва. Зважаючи на викладене, розвиток інтродукційної діяльності у 
лісостеповій зоні України до якої входить і майже уся територія Полтавської 
області необхідно орієнтувати на більш широке введення південних плодових 
культур, в тім числі і окремих субтропічних видів, які відзначаються 
підвищеною посухо- та жаростійкістю, що має перспективне значення і цей 
процес характеризувати як оригінальний підхід до використання вигоди від 
глобального потепління клімату [8]. 

Загальновідомо, що інтродукція рослин базується на фундаментальних 
досягненнях різних напрямів природознавства і є складовою прикладної 
ботаніки. Завершальним етапом кожного інтродукційного процесу є виділення 
перспективних форм, а в кінцевому результаті створення місцевих сортів, що 
зберігають корисні властивості і заради яких культуру виду акліматизують. 

Інтродукція субтропічних рослин, які б доповнювали видовий склад 
фіторізноманіття лісостепової зони України і водночас були б цінними 
плодовими культурами має також важливе значення з огляду екологізації 
довкілля. Адже субтропічні плодові культури стійкі до вірусних та грибкових 
хвороб і мало вражаються комахами-шкідниками, що виключає хімобробки 
насаджень і сприяє отриманню екологічно чистої продукції садівництва 
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Цінність субтропічних плодових культур полягає в тому, що їх плоди широко 
використовують у свіжому та переробленому вигляді, у них високий вміст 
вітамінів та мікроелементів, вони належать до продуктів дієтичного та 
лікувально-профілактичного харчування. А такі субтропічні види як азиміна 
трилопатева, гранатник зернястий, зизифус справжній, інжир звичайний, 
мигдаль звичайний, хурма віргінська володіють і прогнозовано цінними 
властивостями для інтродукції в Лісостеп України. Це зокрема підвищена 
морозостійкість (азиміна трилопатева, зизифус справжній, хурма віргінська – 
витримують зниження температури до - 28 - 30, а мигдаль звичайний до - 25 
градусів морозу), вони легко піддаються формуванню (сформовані у вигляді 
куща гранатник зернястий та інжир звичайний можливо культивувати як 
вкривні на зиму культури), деякі з них (окремі сорти інжиру звичайного) 
утворюють плоди за рахунок вегетативної партенокарпії без запліднення 
квіток.  

Інтродукція нових видів рослин, а плодових особливо, вимагає 
спеціальних досліджень, які не можуть бути проведені у промислових 
масштабах. Тому для дослідження азиміни трилопатевої, гранатника 
зернястого, зизифусу справжнього, інжиру звичайного, мигдалю звичайного, 
хурми віргінської на Полтавщині (регіону притаманні загальні риси помірно-
континентального типу клімату) у Хорольському ботанічному саду (загальна 
площа 18 га) створено окрему науково-дослідну колекцію (0,26 га) що має 
назву Сад субтропічних плодових культур. Субтропічні рослини вирощуються 
у відкритому грунті, висаджені у регулярному стилі і досліджуються як 
інтродукційні популяції. Створення інтродукційних популяцій виду та 
наявності в їх складі великого розмаїття запилювачів дає можливість виявити 
нові стійкі форми рослин завдяки гібридизаційним процесам та спонтанним 
мутаціям. У перспективі відібрані форми інтродуцентів можуть бути оформлені 
сортами, які варто буде поширити принаймні на присадибні земельні ділянки 
регіону, адже нині присадибне садівництво в Україні дає близько 70 відсотків 
садової продукції виробленої в державі. 

Загалом, враховуючи еволюційно запрограмовані біоекологічні 
властивості перелічених видів субтропічних плодових культур, їх інтродукцію 
у Лісостеп України слід розглядати як невід’ємну частку розвитку людського 
суспільства та постійний процес залучення господарсько-цінних видів рослин у 
нові місця зростання, що загалом вирішує проблему збагачення 
біорізноманіття, оптимізації сучасного плодівництва і екологізації довкілля. 

Дослідний проект Хорольського ботанічного саду «Інтродукція 
субтропічних плодових культур в Лісостеп України» власне і є подальшим 
розвитком інтродукційної діяльності на Полтавщині [9], а Хорольський 
ботанічний сад – осередок і база наукових досліджень з інтродукції 
субтропічних плодових культур. 
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Among all the pollutants of natural and waste waters, iron is one of the most 
common components that adversely affect humans, other organisms and parameters 
of water bodies. The use of capillary materials allows one to conduct deep and 
efficient water purification from different types of contaminants simultaneously 
(microorganisms, suspended substances, organic and inorganic compounds) [1]. Aim 
of the work is to study the filtration process using capillary materials for water 
purification from iron ions. The objects of this work were model solutions of natural 
water and water systems of centralized supply with different initial concentrations of 
total iron (1, 2, 5, 10, 15 mg/dm3). A tourniquet of material with capillary properties, 
which used as a filter, was placed to vessel with a model solution. One end of the 
filter is immersed in the model solution, the other is pulled out of the vessel. Under 
the influence of the surface tension of the liquid, it rises over the capillaries of the 
filter and due to the difference in the levels of the liquid phase at the ends of the filter, 
it scans into another vessel. Samples of purified water were collected from the 
collective capacity and parameters of the solution were determined. The material of 
the filter can be chosen depending on the properties and characteristics of the 
components of the model solution. Experiments were carried out with the application 
of capillary filters based on cotton fabric due to its availability and low cost, 
compared to other materials. It was established that the efficiency of oxidation of iron 
ions in capillary materials is much higher compared to traditional settling. The 
optimum pH value for the effective transition of divalent iron to trivalent form is 6,55 
and 6,35 for capillary method and settling, respectively. It was found out that the 
transition of iron ions of divalent to the trivalent form significantly depends on the 
contact area of the capillary filter with air. The larger the contact area, the more 
intense the reduction of the total iron content is occurred. The highest efficiency of 
the process is at a contact area of 75 cm2. It was shown that the higher the initial 
content of iron ions in the water, the slower iron ions removal. The increase in water 
temperature intensifies the process of transition of iron ions into a trivalent form. This 
effect is observed both with the use of capillary filters and during settling. During 
settling, the increase in temperature from 20 to 50 °C slightly affects the processes of 
transition of Fe2+ into Fe3+. It can be concluded, that the use of methods based on the 
capillary action is a quite simple, cost-effective method that allows the creation of 
new technologies for the purification of natural water and sewages from iron ions. 
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ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
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Інтегроване управління природоохоронною діяльністю передбачає 

визначення регіонів країни, які знаходяться в найгіршому екологічному стані з 
метою спрямування фінансових ресурсів на вирішення їх проблем на основі 
комплексної оцінки стану довкілля. Це обумовлює актуальність представлених 
у роботі досліджень.  

З метою впровадження інтегрованого управління природоохоронною 
діяльністю в роботі представлено новий підхід до комплексної оцінки стану 
навколишнього природного середовища. Необхідність визначення рівня 
екологічної небезпеки за областями України насамперед обумовлена 
державною екологічною політикою за регіональним принципом, яка 
здійснюється на місцях обласними депртаментами охорони навколишнього 
природного середовища За представленою методикою розраховано 
макроекологічні показники сучасного стану атмосферного повітря, ґрунтів і 
поверхневих вод в Україні і визначено регіони України з високим рівнем 
екологічної небезпеки. 

З метою прийняття управлінських рішень щодо першочерговості 
впровадження природоохоронних заходів і залучення фінансової підтримки, 
визначення сучасного стану забруднення компонентів навколишнього 
природного середовища пропонується новий підхід до комплексної оцінки 
екологічного стану регіону. Комплексний показник екологічного стану регіону 
(Е) визначається за формулою [1]: 

 
3 ІзІвозІвЕ ××=       (1) 

 
де Ів − інтегральний показник стану поверхневих вод, безрозмірна 

величина; Івоз − інтегральний показник стану атмосферного повітря, 
безрозмірна величина; Із − інтегральний показник стану ґрунтів і земельних 
ресурсів, безрозмірна величина. 

Відповідно до значення комплексного показника екологічного стану 
регіону привласнюється відповідний клас (табл.1). 

 
Таблиця 1 − Класифікація екологічного стану регіону 
Клас екологічного 
стану 

1 – 
добрий  

2 - 
задовільний

3 - 
посередній 

4 - поганий 5 – важкий 

Значення 
комплексного 
показника 
екологічного стану 
регіону (Е) 

0 – 0,19 0,2 – 0,39 0,4 – 0,59  0,6 – 0,79 0,8 – 1,0 
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Комплексний показник екологічного стану регіону (Е) визначається на 
основі оцінки екологічного стану поверхневих вод за величиною екологічного 
індексу (Іе), якісного стану атмосферного повітря за величиною інтегрального 
показника ІЗА та величиною інтегрального показника стану ґрунтів і земельних 
ресурсів (Іs). 

Екологічний індекс (Іе) визначається за «Методикою встановлення й 
використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суши й естуаріїв 
України» [2]. Відповідно до цієї методики за величиною екологічного індексу 
(Іе) водним об’єктам привласнюється одна з 7 категорій якості вод і один з 
п’яти класів якості. 

Для того, щоб визначити інтегральний показник стану поверхневих вод 
необхідно провести інтерполяцію показників стану поверхневих вод (Ів) і 
значеннями екологічного індексу (Іе) відповідно до табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Класифікація водотоків за значеннями інтегрального показника 
стану поверхневих вод (Ів) і значеннями екологічного індексу (Іе) 
Клас 
екологічного 
стану 
поверхневих вод 

1 – добрий  2 - 
задовільний

3 - 
посередній 

4 - поганий 5 – важкий 

Значення 
інтегрального 
показника стану 
поверхневих вод 
(Ів)  

0 – 0,19 0,2 – 0,39 0,4 – 0,59  0,6 – 0,79 0,8 – 1,0 

Значення 
екологічного 
індексу (Іе) 

0-1,0 1,1 – 3,0 3,1 – 5,0 5,1-6,0 6,1-7,0 

 
Такий підхід доцільно використовувати як «макроекологічний показник» 

при визначенні пріоритетності впровадження і фінансування 
природоохоронних заходів в басейнах річок. 

Характеристика стану забруднення атмосферного повітря регіонів України 
оцінено за інтегральним показником ІЗА, бо він є найбільш розповсюдженим і 
використовується в системі державного моніторингу. 

Для того, щоб визначити інтегральний показник стану атмосферного 
повітря необхідно провести інтерполяцію показників якісного стану 
атмосферного повітря (Івоз) і значеннями інтегрального показника стану і 
значеннями індексу забруднення атмосфери (ІЗА).відповідно до табл. 3. 

Інтегральний показник стану ґрунтів і земельних ресурсів (Іs) визначається 
як середнє арифметичне балів показників стану земель за класифікацією (табл. 
4):  

Іz_st = ∑
=

k

i
iZK 1

1 ,       (2) 

де Zi – бал i-го показника; k – кількість показників, які враховуються. 
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Таблиця 3 – Класифікація якісного стану атмосферного повітря за 
значеннями інтегрального показника стану якісного стану атмосферного 
повітря (Івоз) і значеннями індексу забруднення атмосфери (ІЗА) 
Клас якісного 
стану 
атмосферного 
повітря 

1 – добрий  2 - 
задовільний

3 - 
посередній 

4 - поганий 5 – важкий 

Значення 
інтегрального 
показника 
якісного  стану 
атмосферного 
повітря (Івоз)  

0 – 0,19 0,2 – 0,39 0,4 – 0,59  0,6 – 0,79 0,8 – 1,0 

Значення 
індексу 
забруднення 
атмосфери 
(ІЗА) 

0 - 5 5,1 - 8 8,1-13 13,1 - 18 18,1 -30 

 
Необхідно відзначити, що класифікація якісного стану ґрунтів і земельних 

ресурсів розроблена таким чином, що використовуються тільки офіційні дані 
екологічних паспортів областей України та регіональні доповіді про стан 
навколишнього природного середовища, а також Національна доповідь про 
стан навколишнього природного середовища. Таким чином, визначення 
інтегрального показника стану ґрунтів і земельних ресурсів (Іs) може 
здійснюватись автоматично. 

 
Таблиця 4 – Класифікація якісного стану ґрунтів  і земельних ресурсів 

Показник 

Стан земельних ресурсів (класи) 

Гарний 
(1 клас) 

Задовільний 
(2 клас) 

Посередній 
(3 клас) 

Важкий 
(4 клас) 

Дуже 
важкий  
(5 клас) 

Показник (Пгв) 
господарського 
використання земель, 
%  

Норма* 

 
норма+0 -5 

 
норма+6-10 

 
норма+11-

20 
 

>норма+20 
 

Показник (Пр) 
розораності земель, 
%  

< 40 40 - 50 51-60 61-70 > 70 

Середній вміст 
гумусу, %  

> 4,5 3,8 - 4,6 2,6- 3,7 1,5- 2,5 < 1,5 

Показник стійкості 
(РЄ) 

> 1 0,71-1,0 0,51-0,7 0,2-0,5 < 0,2 

Стійкість ґрунтів 
щодо підкислення 

не 
піддатливі 
підкисленню

слабо 
піддатливі 
підкисленню

середньо 
піддатливі 
підкисленню

високо 
піддатливі 
підкисленню

Надто 
високо 

піддатливі 
підкисленню
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Стійкість ґрунтів 
щодо підлуження 

не 
піддатливі  
підлуженню 

слабо 
піддатливі  
підлуженню 

середньо 
піддатливі  
підлуженню

високо 
піддатливі  
підлуженню 

Надто 
високо 

піддатливі 
підлуженню

Показник (Пл) 
досягнення 
оптимальної 
лісистості, %  

91 - 100 76 - 90 61 - 75 25 - 60 < 25 

Показник 
заповідності (Ппзф), 
% 

> 15,0 10,1 - 15,0 5,0 - 10,0 1,0 - 4,9 < 1,0 

Показник 
еродованості (Пе), % < 5 5-25 26-40 41-65 > 65 

Показник 
деградованих 
сільськогосподарськ
их земель (Пдсг), % 

< 5 5-10 11-30 31-50 > 50 

Показник поширення 
екзогенних 
геологічних процесів 
(ЕГП)  (Пегп), % 

< 1,0 1,0 - 10,0 11,0 - 20,0 21,0 - 40,0 > 40,0 

Щільність 
забруднення, Кі/км2  
Цезій – 137,  
Стронцій - 90 

природний 
фон 

 
 
 

<1 
<0,02 

 
 
 

1 - 5  
0,02 - 1,0 

 
 
 

6 - 15  
1,1 - 3,0 

 
 
 

>15  
>3 

Залишкові кількості 
пестицидів (у 
кратності 
перевищення ГДК) у 
ґрунті  

 
0 

 
<1 

 
1 - 1,5 

 
1,6 - 2 

 
>2 

Інтегральний 
показник хімічного 
забруднення ґрунту  

<1 1-2 2-5 5-10 >10 

Коли-Титр, г >1,0 0,1 0,01 0,001 <0,001 
*- за норму прийняте для: зони Полісся – 55%, зон Лісостепу й Степи – 70%, зони Степової посушливої – 75 %, 
Карпатської гірської області – 35% (НТД 33-4759129-03-04-92). 

 
Для того, щоб визначити інтегральний показник стану ґрунтів і земельних 

ресурсів необхідно провести  інтерполяцію показників відповідно до табл.5. 
 
Таблиця 5 – Класифікація екологічного стану ґрунтів і земельних ресурсів 

за значеннями інтегрального показника (Із)  
Клас екологічного 
стану ґрунтів і 
земельних 
ресурсів 

1 – добрий  2 - 
задовільний 

3 - 
посередній 

4 - поганий 5 – важкий 

Значення 
інтегрального 
показника стану 

0 – 0,19 0,2 – 0,39 0,4 – 0,59  0,6 – 0,79 0,8 – 1,0 
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ґрунтів і 
земельних 
ресурсів (Із)  
Значення 
інтегрального 
показника стану 
ґрунтів і 
земельних 
ресурсів (Іs) 

0 – 1,49 1,5 – 2,49 2,5 – 3,49 3,5 – 4,49 4,5  - 5,0 

 
Комплексна оцінка екологічного стану областей України визначено за 

формулою (1) на основі розрахунку інтегральних показників стану поверхневих 
вод (Ів), атмосферного повітря (Івоз) та стану ґрунтів і земельних ресурсів (Із) і 
представлено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Комплексна оцінка екологічного стану навколишнього природного 

середовища України 
 
Як показали розрахунки, в найбільш небезпечному стані знаходяться 

промислові регіони України: Донецька область − поганий стан (4 клас); 
Дніпропетровська, Запорізька і Луганська області − посередній стан  (3 клас). 

В теперішній час, коли Україна зазнала економічної кризи, дуже важливим 
є питання щодо пріоритетності фінансування природоохоронних заходів. 
Комплексна оцінка екологічного стану регіонів України має за мету наукове 
обґрунтування прийняття управлінських рішень щодо першочерговості 
впровадження природоохоронних заходів і залучення фінансових ресурсів на їх 
реалізацію. Для більш детальної оцінки стану компонентів довкілля необхідно 
враховувати дослідження показників стійкості тих екосистем, які знаходяться в 



181 

небезпечному стані, проаналізувати причини погіршення їх стану з метою 
визначення допустимого антропогенного тиску та комплексу невідкладних 
природоохоронних заходів. 
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середовища: монографія / Васенко О. Г., Рибалова О. В., Артем’єв С. Р. і др. – 
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ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМ ЛАНДШАФТНИМ 
КОМПЛЕКСОМ: КОМПАРТМЕНТАЛЬНИЙ ПІДХІД 

 
Бойко Т.Г., Руда М.В. 

Національний университет «Львівська політехніка» 
Паславський М.М. 

Національний лісотехнічний університет України 
 
Сучасні уявлення про поліфункціональну роль ландшафтних комплексів 

пов’язані з ідеями В.В. Докучаєва щодо гармонійного співвідношення в 
полезахисних насадженнях ріллі, лісів, лук, водойм та вченням Г.М. 
Висоцького про «лісову пертиненцію» – просторовий вплив лісів на 
навколишнє середовище. Теоретичні засади, напрацьований практичний та 
аналітичний матеріал, поданий в працях Г.М. Висоцького, В.О. Бодрова, Б.Й. 
Логгінова, Ю.П. Бялловича, В.І. Коптєва, М.М. Милосердова, М.Й. 
Долгілевича, О.І. Пилипенка, А.П. Стадника, Г.Б. Гладуна, В.Ю. 
Юхновського та інших дослідників, дозволяє окреслити досить осяжну 
наукову картину просторово-функціональної ролі складних ландшафтних 
комплексів. 

У результаті взаємодії природних компонентів і антропогенних чинників 
формуються специфічна система складних ландшафтних комплексів (СЛК) 
різноманітного таксономічного рангу (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема компартментів СЛК 

А – трав’яно-луковий компартмент; Б – лісовий компартмент 
 
Цій системі характерні структурно-функціональна єдність взаємозв’язаних 

компонентів і цілісність біотичної та абіотичної складових. Біотична складова 
навколишнього середовища об’єднується у компартменти, що складаються з 
ієрархічно пов’язаних між собою підсистем різних рівнів організації і великої 
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кількості різноманітних ярусів, між якими існують тісні матеріально-енергетичні 
та ієрархічні зв’язки. 

Ієрархічність будови біосфери зумовлює й ієрархічність систем регуляції 
рівноваги (гомеостазу) її ландшафтних комплексів → компартментів → підсистем 
→ ярусів. Гомеостатичні системи мають генетичну природу й еволюціонують 
разом зі структурно-функціональною організацією екосистем. Життя не існує поза 
екосистемами, тому вивчення природних об’єктів будь-якого таксономічного 
рівня ефективне лише при застосуванні системного підходу. 

Під екологічним нормуванням СЛК ми розуміємо процес розробки 
регламентів для антропогенних чинників, щодо їх впливу на компартмент, 
дотримання яких гарантує якість функціонування СЛК (надійність, захисну 
ефективність та стійкість). В загальному вигляді задача зводиться до встановлення 
таких величин навантажень, які не викликають протягом невизначено тривалого 
періоду часу відхилень у нормальному функціонуванні компартменту 
(забезпечення надійності та стійкості), розташованих біля джерела викидів, 
дозволяючи йому (компартменту) виконувати свою захисну функцію. 

Центральна методологічна проблема екологічного нормування СЛК – 
питання про норму компартменту та критерії нормальності. Пропонований 
підхід визначає, що норма – це міра якості функціонування компартменту. 
Іншими словами, норма – це обмежена якісними переходами область станів 
підсистем компартменту, які задовольняють існуючі в чинних нормативних 
документах уявлення про високу якість СЛК. При цьому критерії якості 
повинні бути сформульовані явним чином (критерії стійкості). 

Аксіологічне розуміння норми визначає її відносність: норма 
детермінована конкретним СЛК і тимчасовим відрізком. Однак це не означає, 
що формулювання критеріїв нормальності є довільним. Єдино-адекватними 
суб'єктами створення критеріїв якості можуть бути експерти-екологи, оскільки 
тільки вони володіють знанням про функціонування та стійкості екосистем 
загалом. При цьому, експерти мають враховувати економічні, соціальні та 
естетичні потреби населення даного регіону.  

В систему ціннісних критеріїв входять параметри, що забезпечують:  
 безпосереднє виконання соціально-економічних функцій 

(наприклад, первинна і вторинна продукція певної структури і величини); 
 надійність компартменту в цілому (без чого вони не можуть 

виконувати свої функції); 
 необхідний внесок конкретного компартменту у функціонування 

СЛК (аж до біосфери в цілому), без чого знову ж неможливо функціонування 
локальних екосистем – стійкість компартменту.  

На першому етапі за точку відліку береться фоновий стан досліджуваного 
СЛК (для компартментів, у яких зони дії джерел суттєво не перекриваються).  

Характерний просторовий масштаб в даному варіанті нормування – 
локальний. Звідси випливає, що основний об'єкт при розробці нормативів – 
компартмент (компартмент є елементарним функціональним елементом 
нормування. Він характеризується мінімальним об’ємом і поточним складом 
відповідної субстанції). Це зумовлено двома обставинами. По-перше, розміри 
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компартменту істотно менші від зони всього СЛК (тобто він може служити 
точкою простору). Як пише А. М. Гіляров [1, 2] існуючий спосіб виділення 
компартментів у відповідності з великими рослинними співтовариствами 
обраний остільки, оскільки він відповідає тим масштабам простору і часу, в 
яких проходить життя людини. 

Деякі підсистеми компартменту не входять в систему локального 
нормування, причини цього наступні: 

 локальні підсистеми можуть виходити за межі конкретних 
компартментів, а в ряді випадків перекривати зону дії джерела викидів 
антропогенних чинників; 

 екосистемні параметри можуть залишатися незмінними при 
трансформації підсистем компартменту і зміну видів. 

Тому, вплив на підсистеми (особливо промислових, рідкісних і зникаючих 
видів) має регламентуватися в рамках регіонального і глобального нормування. 

Вся множина параметрів, якими можна описати СЛК, ділиться на дві 
підмножини: основних і корелятивних. До першої належать параметри, що 
характеризують стійкість, та забезпечують надійне функціонування 
компартментів і внесок у функціонування СЛК загалом. До другої – 
корелятивної, параметри пов'язані з першою підмножиною, але безпосередньо 
не інтерпретовані в ціннісних шкалах – надійність та захисна ефективність. 

Граничні навантаження знаходяться шляхом виділення критичних точок 
кривої доза → ефект, побудованої для всіх основних і корелятивних змінних, 
що закономірно змінюються з градієнтом забруднення. Під критичною точкою 
розуміється початок найбільш стрімкої зміни параметра. Для побудови дозової 
залежності необхідно проведення пасивних експериментів – натурних 
досліджень реальних компартментів СЛК, що зазнають різні дози техногенного 
навантаження від реального джерела викидів. Інтерпретація результатів 
базується на принципі просторово-часових аналогій: просторовий градієнт 
вважається відображенням сукцесійної зміни в компартменті. 

Гранично допустиме екологічне навантаження (ГДЕН) – це мінімальна з 
граничних навантажень за набором параметрів. Набір основних параметрів 
визначає поточний (оперативний) норматив, корелятивних — ознайомчий 
(перспективний) норматив. Найбільш жорсткі цільові нормативи можуть бути 
отримані лише в рамках регіонального і глобального нормування. Норматив 
ГДЕН інтерпретується як необхідна кратність зниження викидів даного 
джерела до такого рівня, при якому компартменти їх підсистеми і яруси не 
будуть відрізнятися від фонових значень в усьому СЛК, біля цього джерела. 
При цьому досягнення нормативу може бути здійснено тоді, коли викиди 
знижені за всіма інградієнтами. Іншими словами, нормується сукупне 
навантаження від джерела емісії, а не окремі інгредієнти його викидів. 
Отриманий норматив означає лише те, що при знайденому рівні навантаження 
важливі для компартментів параметри даного типу СЛК в даному регіоні 
протягом часу дії певного типу джерела викидів не вийдуть за критичний 
рівень. Екстраполяція результатів за межі окресленої області неправомірна. 
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Норматив у вигляді кратності зниження викидів більш реалістичний, ніж 
абсолютні величини концентрацій окремих токсикантів. 

Отримані нормативи можуть бути виражені в абсолютній та відносній формі 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Форми представлення екологічних нормативів 

 
Можливі варіанти подання – це різні форми одного і того ж нормативу, які 

можуть бути виведені одна з іншої. Крім того, для кожного нормативу є дві часові 
форми: поточний (оперативний) – для існуючих виробництв та ознайомчий 
(перспективний) – для проектованих. Найбільш інформативна форма первинних 
нормативів – необхідна кратність зниження викидів. 

Абсолютні значення параметрів ярусів та підсистем компартменту мало 
придатні для безпосереднього використання в силу труднощів їх вимірювання і 
контролю за значною природною варіабельністю. 
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РОЗБІЖНОСТІ  МІЖ  ЕКОЛОГІЧНОЮ  ТА МАТЕРІАЛЬНОЮ  
ФУНКЦІЯМИ  ЛІСІВ   І  ШЛЯХИ   ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 
Жежкун І.М. 

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького 

 
Важливими принципами ведення лісового господарства в сучасних 

умовах є забезпечення багатоцільового, раціонального, безперервного та 
невиснажливого лісокористування  способами, які не завдають шкоди 
навколишньому середовищу і здоров'ю людини. Реалізація цього принципу на 
практиці передбачає, що при використанні матеріальних ресурсів лісів також 
забезпечується підтримання на належному рівні нематеріальних - екологічних, 
та соціальних їх функцій [8].  
 Матеріальні функції лісів є джерелом лісових ресурсів - деревних, 
технічних, лікарських та інших продуктів лісу, котрі використовуються для 
задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі 
формування лісових природних комплексів. Зокрема, ліси — це основа 
кормової бази для тваринництва, ведення мисливського господарства, 
паперової, меблевої, фармацевтичної та інших видів промисловості. Екологічні 
функції лісів передбачають збереження, запобігання, створення та 
перетворення, посилення або послаблення лісом природних та природно-
антропогенних явищ, процесів і факторів  середовища. Вони складаються з   
кліматорегулюючих, середовищезахисних, ґрунтозахисних, водоохоронних, 
санітарно-гігієнічних, оздоровчих, рекреаційних та інших їх корисних 
властивостей, але на відміну від матеріальної складової лісових ресурсів важко 
піддаються грошовій оцінці [4].  
 Заготівля деревини є головним видом матеріальних ресурсів лісів, котра  
вступає в протиріччя з призначенням лісів як екологічних систем [1, 2]. 
Доведено, що вкриті лісовою рослинністю території краще виконують 
екологічні функції, ніж безлісні. Тому  середовищезахисні (екологічні) функції 
лісів вступають у протиріччя з  матеріальними - необхідністю промислової  їх 
експлуатації. Однак, це протиріччя  не повинно бути антагоністичним. По-
перше, вирубка деревини переслідує і санітарні цілі, має завдання забезпечити 
стале функціонування  лісів, їх оздоровлення та перспективне збереження. По-
друге, у вирішенні конфлікту між екологією й вирубкою лісів та при 
врівноважені економічних і природоохоронних інтересів людини вагома роль 
повинна належати екологічному законодавству [1]. 
 Існуючі протиріччя між екологічною та матеріальною функціями при 
використанні лісових ресурсів відбиваються у практичній площині в тривалому 
протистоянні структур Міністерства екології та природних ресурсів й 
підприємств Державного агентства лісових ресурсів України. Суперечності 
проявляються  при прийнятті нормативних документів, регламентуючих 
діяльність лісогосподарської галузі та мисливства, у практиці застосування 
норм екологічного права при перевірках заходів господарської діяльності 
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підприємств агентства, у суперечках з переведення земель лісового до 
природно-заповідного фонду, у невиправданих «нападках» з боку екологів та 
необізнаної у правилах ведення лісогосподарської діяльності громадськості на 
лісівників у засобах масової інформації  та т. ін.  

Порівняно об´єктивні данні державної статистики України за останні роки 
свідчать про переважно позитивну (з деякими відхиленнями від головного 
тренду) динаміку обсягів використання основних матеріальних ресурсів лісу 
(табл. 1) та  суперечливі тенденції змін в екологічному становищі лісів (табл. 2). 

 
Таблиця 1 – Динаміка основних статистичних показників використання 
матеріальних ресурсів лісу в Україні  [9] 

Показники Значення показників за роками 
2010 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1. Площа рубок головного 
користування, тис. га / обсяг 
заготівлі деревини, тис. м3 

402,2 
7767,5 

382,6 
8853,1 

399,3 
9097,7 

386,4 
9282,2 

419,1 
9360,6 

2. Площа рубок формування і 
оздоровлення лісів та ін., тис. га 
/обсяг заготівлі деревини, тис. м3 

371,3 
10223,2

347,4 
11739,6

363,1 
12702,7 

350,0 
13240,0 

381,9 
12419,0

3. Обсяг заготівлі другорядної 
лісової продукції, т: 

     

  - кора 3 4 6 23 9 
  - дикорослі плоди 121 8 71 64 9 
  - гриби 474 165 68 215 665 
  - ягоди 5731 2286 3325 5379 2491 
  - лікарські рослини 211 127 125 104 32 
  - деревні соки 2909 2946 2390 2122 1276 
  - сіно 2388 1591 1142 1133 1247 
  - горіхи 23 34 35 4 6 
  - деревна зелень 14 7 30 5 95 
  - очерет 4212 2123 4372 3425 2801 
  - деревне вугілля - 212 196 1338 1220 

 
Таблиця 2 – Динаміка статистичних показників, що відображують екологічну 
складову лісових ресурсів України [9] 

Показники Значення показників за роками 
2010 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1. Площа заповідників та 
НПП, тис. га 

1310,48 1688,47 1769,08 1997,38 1997,38

2. Площа відтворення лісів, 
тис. га: 

70,1 58,0 60,4 63,2 64,7 

 - в т.ч. площа лісорозведення 
/ % 

27,8  
39,7   

5,0 
8,6  

2,5 
4,1 

2,9 
4,6 

2,2 
3,4 

3. Площа осередків шкідників 557,432 650,915 639,208 687,048 757,716
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і хвороб лісу, тис. га 
4. Площа загиблих лісових 
насаджень, тис. га / %: 

20,864 
100,0 

17,642 
100,0 

27,768 
100,0 

19,405 
100,0 

20,111 
100,0 

  - в т. ч. від хвороб лісу 1,295 
6,2 

1,181 
6,7 

1,183 
4,3 

2,332 
12,0 

5,439 
27,0 

  - від пошкодження 
шкідливими комахами 

5,632 
27,0 

6,638 
37,6 

7,258 
26,1 

5,921 
30,5 

2,334 
11,6 

5. Кількість незаконних 
рубок, шт. / шкода лісовому 
господарству, млн. грн.  

11101 
50,9 

7287 
47,8 

7955 
114,2 

7506 
200,4 

8038 
232,2 

 
Скорочення обсягів заготівлі матеріальних ресурсів лісу та проведених 

заходів у 2014 році в порівнянні із взятим за базовий 2010 рік обумовлено 
зменшенням площ територій спостережень (Крим, частина Донецької та 
Луганської областей). Обсяги заготівлі деревини впродовж 2014-2017 років при 
здійсненні рубок стиглого лісу поступово збільшувались, а санітарних рубок та 
рубок догляду за лісом – зростали у 2014-2016 роках та зменшились до рівня 
попереднього року (на 821,0 тис м3 або на 6,2 %) у 2017 році. Значні коливання 
за роками обсягів заготівлі видів недеревних ресурсів лісу обумовлені як 
факторами кон´юктури ринку, так і динамікою за роками  обсягів біологічної 
врожайності відповідних ресурсів.  

Впродовж 2014-2016 рр. у порівнянні з 2010 роком в Україні удвічі (на 
686,9 тис. га або  на 52,4 %) збільшилась площа заповідників та національних 
природних парків, що мало на меті в тому числі і покращення стану екологічної 
складової лісів (табл. 2). Проте, динаміка збільшення площ осередків шкідників 
і хвороб лісу,  а також  загиблих від їх  шкодочинної діяльності насаджень 
вказують на тенденцію просування на ліси України несприятливих кліматичних 
та біотичних чинників, що призводять до масового всихання насаджень різних 
порід [7].  

Завдяки закінченню бюджетного фінансування обсягів лісорозведення 
згідно Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки [3] у 
2015-2017 рр. у 2 рази зменшились обсяги створення нових лісів при відносно 
стабільних (58,0 – 64,7 тис. га) площах лісовідновлення. З метою збільшення 
лісистості країни, а відповідно і екологічного ресурсу лісів потрібно 
передбачити надання бюджетних коштів на відшкодування витрат виконавцям 
робіт з лісорозведення незалежно від їх форм власності. Це можливо у випадку 
формування цільового позабюджетного Державного фонду розвитку лісового 
господарства або при розробці та прийнятті нової Програми «Ліси України до 
2030 року». 

Значних економічних втрат та екологічної шкоди завдають лісам і 
незаконні рубки лісу. Так тільки виявлених випадків самовільних рубок в лісах 
України в останні роки фіксується від 7287 до 8038, а економічні втрати від них 
зросли впродовж 4-х років майже у 5 разів. Останнім часом для боротьби з 
тіньовим обігом деревини в Україні були запроваджені дієві заходи: моніторинг 
незаконних рубок, система електронного обліку деревини, посилення 
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відомчого, податкового та митного контролю за її рухом, збільшена 
адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення лісового 
законодавства. Реалізація цих заходів в решті-решт має вивести тіньовий обіг 
деревини до мінімального рівня та покращити екологічний стан лісів.  

Разом з нормативно-законодавчими засобами покращити екологічний стан 
лісів України та природного середовища цілком можливо й через заміну 
домінуючої зараз в лісогосподарській галузі  парадигми в системі «рубка лісу – 
лісовідновлення».  Єдиним і безальтернативним шляхом, що найефективніше 
поєднує в собі економічну функцію лісів з екологічною та соціальною, є 
багатофункціональне ведення лісового господарства на засадах наближеного до 
природи   лісівництва [6]. Тобто необхідно перейти від практики «суцільна 
рубка – створення лісових культур» до більш сучасного та екологічно 
виправданого підходу - «несуцільна рубка – природне заліснення лісосік». 

Здійснення лісогосподарської діяльності способами наближеного до 
природи лісівництво – це підхід, який підтримує постійну вкритість лісових 
земель, зберігає біорізноманіття, сприяє формуванню природних різновікових 
лісів, збільшує економічну ефективність господарювання, покращує захисні, 
екологічні та соціальні функції лісів [8]. 

До того ж,  важливішим чинником  ведення лісового господарства в 
Україні в сучасних умовах є перехід на європейські стандарти лісовідновлення і 
лісорозведення. Останні орієнтовані на природні можливості відтворення лісів. 
В Україні найбільш сприятливі природно-кліматичні умови для реалізації 
природного шляху відновлення лісів утворюються в Українському Поліссі, 
особливо у Західному (Волинська та Рівненська області) та Центральному 
(Житомирська та частина Київської областей). Останні дослідження науковців 
вказали на можливості збільшення обсягів запровадження лісівничих заходів з 
природного відтворення лісів (поступових рубок, природного заліснення 
зрубів) і в Східному Поліссі (Чернігівська та частина Сумської областей) 
України [5, 6]. 

Отже, ліси можуть якісно виконувати середовищезахисні  функції лише за 
умов їх збереження, в тому числі і під час здійснення заготівлі деревини.  
Максимально зберігати природне відновлення лісу та мінімально 
пошкоджувати дерева материнських лісостанів під час лісосічних робіт 
можливо при використанні природозберігаючих технологій та механізмів. 
Таким чином, з метою екологізації лісокористування гостро постає завдання 
технологічного переозброєння лісогосподарських підприємств сучасною 
лісозаготівельною технікою та пошуку фінансових джерел на здійснення 
масштабного інвестування в оновлення активної частини їх основних засобів.  

У малолісних регіонах країни існує проблема перевищення попиту на 
ресурси деревини над її обсягами, що можуть бути заготовлені без шкоди для 
екологічних та рекреаційних функцій місцевих лісів. Тож дефіцит деревини 
місцевого походження має компенсуватися завозом  з інших багатолісних 
областей країни або за рахунок найбільш якісної переробки деревини у даному 
регіоні чи заміною його альтернативними видами сировини [2]. 
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Отже, вирішувати проблему протиріччя між екологічною та матеріальною 
функціями лісів в Україні потрібно поєднанням нормативно-правових 
(адміністративних), лісівничо-господарських та технологічних засобів, що 
мають цілеполяганням максимально екологізувати існуючі підходи до 
лісокористування. 
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АСПЕКТЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Рябенький А. В., Гузеева Т. В., Лобзенко А. П. 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
 
Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема 

сортировки и переработки отходов является довольно важной проблемой, для 
которой нужно найти пути решения. 

Ключевые слова: сортировка мусора, отходы, переработка. 
Задачи: 
1. Унифицировать классификации сортировки отходов на 

интернациональном уровне. 
2. Сделать классификацию доступной для людей с ограниченными 

возможностями.  
Проблема вывоза и утилизации промышленного и бытового мусора 

становится одной из самых серьезных и требующих немедленного решения. 
Сортировка мусора — очень важный шаг в этой цепочке. Основная идея 

заключается в том, чтобы повторно использовать твердые отходы — например, 
стекло, пластик, картон. Органические отходы же необходимо утилизировать 
— хотя и их можно перерабатывать, компостировать или подвергать аэробному 
воздействию. 

Классификации сильно отличаются в разных странах, единственной 
классификации не существует, поэтому мы предлагаем свою унифицированную 
классификацию по цветам основных категорий видов отходов, исходя из 
происхождения продовольственного продукта (Таблица 1). Таким образом, у 
человека будет возникать определенная ассоциация, которая позволит без 
труда, машинально определить тип отходов по цветам. 

 
Таблица 1 – Унифицированная классификация основных категорий видов 
отходов по цветам 

Вид отхода Цвет бака Ассоциация
Органика Зеленый Растение, листок 
Стекло Желтый Песок
Металл Серый Природный цвет металла
Аккумулятору Красный Взрыв, опасность, низкий 

заряд аккумулятора 
Неперерабатываемые Черный Негатив, конец 
Пластик Белый Первые попытки 

производства пластика были 
с помощью целлюлозы, 
хлопок почти чистая 
целлюлоза – хлопок белый

Бумага  Коричневый Ствол дерева  
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Твердые бытовые отходы (ТБО) делятся на: бумагу, стекло, пластик, 
металл,не перерабатываемые отходы, опасные отходы и органику, которые 
сортируются в соответствующие контейнеры. 

Контейнер для макулатуры ориентирован на сбор: картона, бумаги, газет, 
журналов, рекламных буклетов, небольших брошюр, конвертов. Однако не 
подлежат сортировке и переработке: чеки, салфетки, коробки для пиццы, 
бумажные стаканчики, фантики, туалетная бумага, бумажные полотенца и 
копирка. 

В контейнеры, которые рассчитаны для стекла, можно класть целые и 
битые бутылки из-под напитков, лекарств или косметики. Не подлежат 
переработке хрусталь, жаростойкое и ударопрочное стекло.  

Контейнер для металла создан для сбора  алюминиевых и консервных 
банок, металлических крышек. 

В контейнер для пластика можно класть только маркированную упаковку, 
на которой изображен треугольник с цифрой (от 1-7, кроме 3 и 5) или 
следующим буквами: PET или PETE, HDPE или PEHD, LDPE или PE или 
PELD, PP, PS. Не подлежит переработке пластик, на котором нет маркировки 
или стоит № 3 или 7. 

Контейнер для органики предназначен для: мясных и рыбных отходов, 
овощей и фруктов, шелухи, хлеба, полуфабрикатов, кондитерских изделий и 
других пищевых отходов, остатков от чая и кофе, комнатных растений и 
цветов. Нельзя класть: масло, молоко, соусы и другие жидкие пищевые 
продукты. 

Следует помнить, что весь мусор должен быть чистым, сухим и 
спрессованным. А опасные отходы (батарейки, энергосберегающие лампы, 
медицинские отходы, аккумуляторы, ртутные термометры и другие отходы, 
содержащие ртуть) нужно относить в пункты сбора опасных отходов или 
собирать в отдельный контейнер. 

Необходимо, чтобы люди не задумываясь, знали, куда выбрасывать 
определенный тип мусора. Определить цвет для каждого типа отходов это 
хорошо, но нужно подумать и о людях с ограниченными возможностями 
(незрячие люди или страдающие дальтонизмом). Они не смогут увидеть цвет 
контейнера, поэтому необходимо обратить внимание на такой вариант, как 
создание выпуклых символов или эмблем.  

Стандартными видами отходов, которые распределяются в определенные 
баки, являются: стекло, бумага, органика, пластик, металл, 
неперерабатываемые и опасные отходы.  

Опыт разделения отходов в разных странах. 
Опыт Германии:  
• желтые мешки (в них бросают алюминиевые банки, пластиковую тару, 

тетрапакеты от молока, детских напитков, соков);  
• отдельные контейнеры для стекла (зеленого, коричневого, белого цвета 

в зависимости от цвета бутылок);  
• дополнительные коричневые контейнеры для пищевых отходов 

(садовый мусор, чайные пакетики, плохие фрукты и овощи);  



193 

• контейнеры «для остальных» отходов (испорченные игрушки, детские 
памперсы и др. — непригодные к переработке);  

• продукция, содержащая вредные вещества (батарейки, бытовая химия), 
складывают в специальные коробки, приобретаемые в магазине, а потом туда 
же сдаются для последующего уничтожения. 

Опыт Испании. 
• желтый (банки из-под консервов, изделия из пластика);  
• коричневые — редкий гость на улицах городов (органические отходы, 

которые способны полностью разложиться);  
• синий (изделия из бумаги, макулатура);  
• серые баки (остальные отходы, которое сложно сортировать). 
Опыт Франции: 
• серый бак — для тех отходов, которые сложно определить и 

классифицировать;  
• синий бак — для всего, что когда-то произвела бумажная 

промышленность (картон, газеты и т.д.);  
• желтый бак — консервные банки, любой вид пластика (но без стекла); 
• большой зеленый бак — для стеклянной тары. 
Как можно увидеть, классификации сильно отличаются в разных станах. 

Для их унификации мы предлагаем свою классификацию, приведенную в 
таблице 2, где для каждого типа отходов по методу ассоциаций предложен свой 
уникальный знак. 

 
Таблица 2 – Унифицированная маркировка отходов по их типу с присвоением 
выпуклых пиктограмм 

1. Стекло Разбитая бутылка 

2. Бумага Стопка бумаги или картонная 
коробка 

3. Органика Огрызок яблока или скелет 
рыбы  

4. Пластик Пластиковая посуда, приборы 
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5. Неперерабатываемые Нельзя переработать, можно 
ассоциировать со знаком 
запрета 

6. Опасные  Опасность можно представить в 
виде черепа с костями 

7. Металл  Жестяная банка  

 
Эти знаки должны быть доступны абсолютно всем людям, а так же детям, 

пожилым людям, людям страдающим дальтонизмом или слепотой. Поэтому 
они максимально простые, в черно-белом цвете и выпуклые.  

Мы считаем, что такая маркировка баков поможет сортировать мусор 
правильно. Она является вполне доступной для людей разного поколения, все, 
глядя на такие эмблемы, будут четко понимать, куда какие отходы нужно 
выбрасывать. 
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ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ЯК 
ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ 
 

Шиманський В.Я., Савчин О.І. 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 
Протягом кількох наступних років Україна повинна дати відповіді на 

важливі питання про те, яку генеруючу потужність у електроенергетиці ми 
підтримуватимемо і яку екологічну політику переслідуватимемо. Ці кроки 
надзвичайно важливі, адже саме вони повинні забезпечити створення потужної 
енергетичної системи, яка не тільки гарантуватиме безпеку постачання 
енергоресурсів, а й відповідатиме загальноприйнятим  екологічним нормам і 
довготерміновим європейським кліматичним цілям. Ці думки знаходять своє 
відображення в проекті «Енергетична стратегія України на період до 2035 
року» [1]. 

Дана стратегія спрямована на підтримання і розширення генерувальних 
потужностей, диверсифікацію постачальників енергії та удосконалення системи 
розподілу електроенергії, а модернізація існуючих теплових електростанцій, 
більшість з яких є вугільними, перетворюється у її ключове завдання. 

Вугілля залишається на сьогоднішній день  найбільш важливим видом 
палива для українських теплових генеруючих компаній. За оцінками експертів, 
в 2035 році 26 мільйонів тонн вугілля буде витрачатися для генерації 
електроенергії. Це на додаток до 17 мільйонів тонн вугілля, які будуть 
використовуватися в промисловості. Це заплановане використання вугілля у 
виробництві електроенергії в одному тільки 2035 році призведе до 60 мільйонів 
тонн СО2, викинутих в атмосферу [2]. 

ТЕС генерують близько 36,9% усієї виробленої в Україні електроенергії 
[3], проте жодна вугільна електростанція не має належного контролю викидів в 
той час, як їх рівень перевищує стандарти ЄС до 40 разів [4]. 

Бачимо, що вугілля має високий потенціал, щоб бути гарантом 
енергопостачання України. Високоефективні теплові електростанції з низьким 
рівнем викидів можуть зіграти величезну роль у забезпеченні енергетичної 
стабільності.  Тому ми пропонуємо звернути увагу на можливість оснащення 
вугільних електростанцій технологією, яка б дозволила, радикально не 
зменшуючи потужностей ТЕС, суттєво скоротити викиди СО2 в атмосферу 
шляхом іммобілізації його в шарах гірських порід. Назва цієї технології – CCS 
(Carbon Capture and Storage). Вона стала відомим компонентом декарбонізації 
багатьох національних і глобальних програм з боротьби зі зміною клімату. 
Технологічний процес складається з декількох етапів, що передбачають 
уловлювання, транспортування та зберігання CO2. У нашій науковій роботі ми 
пропонуємо такі способи удосконалення кожного з етапів, які дозволять 
суттєво спростити та пришвидшити запровадження вказаної технології в 
Україні, скоротити витрати на її реалізацію і забезпечити екологічну безпеку.  
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1) Уловлювання CO2 
Димовий газ містить лише 10% CO2. З економічної та технічної точки зору 

немає потреби в тому, щоб зберігати увесь димовий газ, що вивільняється 
вугільною електростанцією. Доцільніше відокремити CO2 від інших 
компонентів, щоб отримати якнайменший об’єм для транспортування та 
зберігання. Крім цього, інші компоненти димового газу можуть призвести до 
проблем з корозією і забруднити місце зберігання. На сьогодні існує три 
основні технології, що використовуються для уловлювання CO2, а саме: 
уловлювання після спалювання, уловлювання до спалювання та спалювання 
збагаченого киснем палива. В ході виконання наукової роботи було з’ясовано, 
що на існуючих теплових електростанціях України найбільш доцільно 
застосувати першу технологію, оскільки вона дозволяє уловити близько 90% 
вуглекислого газу, а будівництво устаткування для її реалізації не вимагатиме 
довготривалих зупинок ТЕС.  

2) Транспортування CO2 
CO2, зібраний у резервуарах, транспортується до відповідного місця 

зберігання. Однак перед транспортуванням його необхідно висушити та 
стиснути. Процес сушіння необхідний для того, щоб позбутись усієї вологи, яка 
може призвести до серйозних проблем з корозією. Компресія здійснюється для 
стискання CO2 до надкритичного стану. 

Існує два основних шляхи транспортування вуглекислого газу до місць 
призначення: суднами або трубопроводами. Загалом перевезення суднами – це 
найдешевший спосіб у разі розташування ТЕС в припортових зонах та у 
випадку невеликих об’ємів та малої відстані, в той час як транспортування 
трубопроводами найвигідніше для великих об’ємів та відстані.  

Транспортування CO2 трубопроводами є перевіреною технологією. 
Вуглекислий газ транспортують за допомогою трубопроводів у США з 1970 
року [5]. CO2 транспортується в трубопроводах з вуглецевої сталі того ж 
загального типу і специфікації, що використовується для транспортування 
природного газу високого тиску. 

Хочемо зауважити, що через Україну пролягає велика мережа газопроводу. 
У деяких випадках ці трубопроводи можуть бути перепризначені для 
транспортування CO2 з метою його зберігання чи використання. Це 
надзвичайно приваблива перспектива, тому що утилізація старих трубопроводів 
таким чином може знизити вартість CCS-проектів. Хоча повторне 
використання деяких ділянок трубопроводів в Україні, ймовірно, може бути  
обмеженим, адже необхідно буде дотриматись необхідних робочих тисків, а 
також ретельно обстежити клапани та ущільнювачі, щоб переконатися у їх 
повній сумісності з процесом транспортування CO2. 

3) Зберігання CO2 
Після транспортування CO2 зберігається в пористих геологічних пластах, 

що зазвичай розташовуються на глибині більше 800 метрів нижче поверхні 
землі. Найбільш придатними для цього є вичерпані нафтові та газові родовища, 
шари залягання кам’яного вугілля і солі. Для України перспективними в цьому 
плані можуть бути Дніпровсько-Донецький та Львівсько-Волинський басейни.  
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Варто зазначити, що підземні сховища газу (ПСГ) та зберігання CO2 мають 
багато правових, планувальних, технічних і оперативних подібностей. Україна 
має найбільшу ємність ПСГ в Європі, що дорівнює приблизно 160% від 
загальної ємності сховищ газу Німеччини [5]. Індустрія ПСГ працює вже 
десятиліття в Україні і її досвід може бути безпосередньо застосований для 
зберігання CO2.  

Під час виконання наукової роботи був проведений детальний аналіз 
впровадження технології CCS на канадській тепловій електростанції «Boundary 
Dam Power Station», на якій мають змогу проходити практику студенти нашого 
університету, які беруть участь у програмі обміну CUSIP. Особливістю цієї 
ТЕС є те, що тут навіть знайшли спосіб додатково отримувати прибуток на 
впровадженні CCS-технології, використовуючи  CO2  для підвищення 
нафтовіддачі пластів на родовищах нафти, а SO2  – для виробництва сульфатної 
кислоти.  

Впровадження CCS на зазначеній тепловій електростанції дозволило 
зменшити викиди CO2 на 90%, а SO2 – на 97%. Щороку вдається уловити        
0,8 млн тонн вуглекислого газу, що еквівалентно зникненню з наших доріг 
близько 200 000 автомобілів [6]. 

Ми можемо стверджувати, що жодна технологія повною мірою не може 
дати відповіді щодо запобігання руйнівним змінам клімату, проте на даному 
етапі  технологія CCS – це необхідний і єдиний потенційний компонент 
декарбонізації української теплової енергетики. 
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ЕКОЛОГІЧНО-ТУРИСТИЧНІ МАНДРІВКИ ЗАПОВІДНИМИ 
ТЕРИТОРІЯМИ НПП «ПІВНІЧНЕ ПОДІЛЛЯ» ЯК МЕТОД ОХОРОНИ І 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

Шишка М.М. 
відділ рекреації та туризму НПП «Північне Поділля» 

 
Національний природний парк «Північне Поділля», як природоохоронний 

резерват, створено з метою збереження та відновлення реліктових 
екстразональних степових угрупувань, а також букових лісостанів, що ростуть 
на північно-східній межі ареалу основного домінанта – бука лісового. Саме 
вони становлять особливу цінність у загальноєвропейському масштабі. До речі, 
на території НПП «Північне Поділля» поширено понад 200 видів рослин 
різного природоохоронного статусу (Червона книга України, Європейський 
список, Бернська конвенція, регіонально рідкісні) та близько 30 видів тварин, 
які необхідно оберігати, оскільки вони становлять особливу цінність у 
загальноєвропейському масштабі.  

Парк «Північне Поділля» розташований на прикордонні Малого Полісся та 
Подільської височини у Львівській області. У фізико-географічному аспекті – 
це територія Гологоро-Кременецького кряжу, що пролягає по Бродівському, 
Буському та Золочівському районах Львівщини.  

Незважаючи на те, що НПП «Північне Поділля», як природоохоронна 
установа, за своєю структурою вважається парком кластерного типу – більше 
130 невеликих ділянок-кластерів – однак, на його розрізнених територіях існує 
достатньо вагомий науковий та рекреаційно-туристичний ресурс. Адже тут 
надзвичайно багате рослинне різноманіття, що є цікавим для ботаніків-
професіоналів, любителів природи... і туристів зокрема. Окрім того, на 
територіях парку значна кількість геологічних об’єктів, які викликають 
неабияку зацікавленість в мандрівників усіх вікових категорій. Біологічне 
розмаїття заповідних територій НПП «Північне Поділля», зокрема видове 
багатство квітів, що занесені до Червоної книги України, багатолітні букові 
ліси, а також архаїчні кам’яні валуни – усе це природоохоронцями установи 
використовується як наочність у плані виховання бережливого ставлення до 
природного довкілля серед мандрівників, загал яких, в основному, школярі та 
студенти (рис. 1). 

Відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду України, працівники відділу рекреації та 
туризму НПП «Північне Поділля» забезпечують попит рекреантів на 
загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок методом мандрівок. 
Такий підхід сприяє формуванню у місцевих жителів та гостей парку 
екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного 
природного надбання. 
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Рисунок 1 – Мандрівники Київського туристичного клубу «Гряда» під час 
проходження екологічно-пізнавального маршруту «Триніг» Національного 

природного парку «Північне Поділля». 
 
Працівники відділу рекреації та туризму НПП «Північне Поділля» у своїй 

природоохоронній та екотуристичній діяльності зважають насамперед на 
людину як невід’ємну частину природи і її місце в природному середовищі. 
Дотримуючись природоохоронних принципів, інтерпретатори природи 
установи все ж не використовують для провадження рекреаційної діяльності та 
мандрівок по заповідних територіях масштабних заповідних площ. Вони 
лишень користуються вузенькими стежинами та доріжками, по яких 
прокладено піші чи веломаршрути. Відтак, мандрівники, (в основному це 
школярі та студенти), в плані рекреації – отого відновлення фізичних і 
духовних сил – мають неабияку нагоду споглядати прекрасні мальовничі 
краєвиди, напитися кришталево-чистої водиці з джерел, що щедро б’ють із надр 
рідної землі, почути різноголосся пташок у лісі і тільки доторкнутися до 
різнобарв’я квітів-трав у лузі й вікових дерев у букових лісостанах, не завдаючи 
найменшої шкоди природному довкіллю. 

Маючи тверді переконання, що кожен громадянин країни, як частинка 
нації, має конституційно-гарантоване право користуватися у повній мірі 
природними угіддями своєї рідної землі, працівники відділу рекреації та 
туризму НПП «Північне Поділля поставили собі амбітну мету, суть якої – 
якомога більше людей залучити до мандрівок по мальовничих територіях 
природоохоронної установи, зацікавити їх історією та культурою місцевих 
мешканців, їх святинями, мальовничими ландшафтами, у мозаїці яких – чарівні 
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ліси та смарагдові луки сплетені срібними стрічками річок. Принцип, образно 
кажучи, надмірних природоохоронців «вбий себе – збережи природу» для 
працівників НПП «Північне Поділля» є неприйнятним. Обмежувати доступ до 
природного багатства для людей, а тим більше для підростаючого покоління, 
вкрай несправедливо і шкідливо для розвитку нації. Адже не можна виховати 
природолюба, не кажучи вже про науковця-натураліста, демонструючи йому у 
навчанні тільки гарні картинки видів флори і фауни на моніторах комп’ютерів, 
телевізійних та інших екранах. Саме для людей, зацікавлених рослинним і 
тваринним розмаїттям заповідних територій НПП «Північне Поділля», зокрема 
тими, що внесені до Червоної книги України, працівники відділу рекреації та 
туризму установи, дотримуючись усіх вимог природоохорони, організовують 
мандрівки у заповідні території парку й особистим прикладом демонструють 
перед відвідувачами заповідників шанобливе ставлення до природного 
довкілля. Тож не варто нарікати на туристів, як на махрових нищителів 
біорізноманіття. Адже у своїй більшості мандрівники в національних 
природних парках – це палкі любителі природи, всього живого, що їх оточує 
(рис. 2). Тих, хто нищить природу, на туристичних маршрутах – одиниці і це, 
радше, виняток, ніж масовість. 

 

Рисунок 2 – Школярі-мандрівники біля бука-патріарха в класичному буковому 
лісостані заповідної території «Комплексна геологічно-ботанічна пам’ятка 

природи «Триніг». 
 
Дотримуючись принципів збереження автентичності природного довкілля, 

працівники відділу рекреації та туризму НПП «Північне Поділля» не вважають 
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за потрібне маркувати туристичні маршрути на заповідних територіях 
установи. Із самого початку створення парку виникло питання: кому це треба? 
Місцеві мешканці, які проживають у цій місцевості, і без маркування добре 
знають про розташування усіх цікавих об’єктів. А гостям парку, які бажають 
здійснити мандрівки по вищезгаданих туристичних маршрутах, найкраще 
звернутися до турпровідників з відділу рекреації та туризму установи, які 
проведуть цікаву екскурсію і всіляко сприятимуть безпеці туристів під час 
мандрівки та підкажуть про важливі об’єкти інфраструктури, що поза межами 
заповідних територій. Але, найголовніше, працівники парку, перебуваючи з 
гостями на маршруті, завжди приглянуть за дотриманням екскурсантами 
чистоти природного довкілля упродовж мандрівки, спровадять до місць 
можливого розбиття туристичного бівуаку тощо. Саме таким чином 
інтерпретаторам природи НПП «Північне Поділля» вдалося звести до мінімуму 
засміченість туристичних маршрутів побутовим сміттям. До речі, як показав 
досвід, охайна, прибрана від сухого гілля та прокошена стежина через устелені 
смарагдовими травами та квітами луки і лісостани, де абсолютно відсутні 
признаки людської цивілізації, більше подобається мандрівникам, ніж 
туристичні маршрути, заставлені всілякими штучними вказівниками й 
інформаційними стендами. Сучасні мандрівники, перевтомлені розмаїтими 
вивісками і вуличними знаками у буденному житті в містах і селах. Відтак, 
зібравшись у мандрівку по просторах рідного краю вони жадають споглядати 
натуральне, а не витворене штучно. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зауважити, що екотуризм, зокрема й по 
заповідних територіях, не лише сприяє оздоровленню нації як фізично, так і 
морально, відволікає людей від буденності, робить їх добрішими, але й виховує 
у людей, зокрема у молоді, бережливе ставлення до природних ресурсів краю. 
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НДУ «Український науковий центр екології моря» 
Одеський державний екологічний університет 

 
Україна має найбільшу серед Азово-Чорноморського басейну довжину 

морського узбережжя – 2 759,2 км і понад 72 тис. км2 виключної морської 
економічної зони. Значну частину національного валового внутрішнього 
продукту формують п’ять областей України, які мають вихід до моря і 
займають близько 27 % її території. Більшість населення на їх території 
проживає на відстані не більш як 60 км від моря та тісно пов’язана з морською 
діяльністю. Інтенсивний розвиток промислового і сільгоспвиробництва, 
будівництво міст, селищ, розширення мережі залізничних і автомобільних 
колій, ліній електропередач і газопроводів, зарегулювання перебігу річок, 
осушення боліт, зрошування посушливих земель та багато інших видів 
діяльності призвели до значних змін ландшафтів, вплинули на екологічну 
рівновагу, видовий і кількісний склад флори і фауни. В приморських районах 
розкинулися рівнинні ландшафти степової зони, які на сьогодні майже 
повністю розорані. В зв’язку з цим Морською доктриною України на період до 
2035 року (Постанова КМУ від 07.10.2009 р. № 1307) до перспективних 
напрямів розвитку охорони морського середовища віднесені:  

- розвиток мережі морських об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) 
та акваторій із регульованою господарською діяльністю 

- збереження та відтворення екосистеми, ценозів, видів рослинного та 
тваринного світу приморських регіонів, насамперед тих, що внесені до 
Червоної книги України, із залученням необхідних фінансових, наукових і 
технічних ресурсів; 

- упровадження комплексного підходу до розвитку приморських регіонів, 
регулювання та планування ресурсів суші та моря як єдиної системи з 
урахуванням економічних і природоохоронних особливостей, диференціації та 
розширення екологічної мережі приморських регіонів із використанням досвіду 
Європейського Союзу; 

- охорона приморських і морських екосистем, які відіграють важливу роль 
у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття в районах Чорного та 
Азовського морів [1]. 

Ефективна екологічно послідовна мережа морських охоронних природних 
територій Чорного і Азовського морів, в межах Прибережно-морського 
екологічного коридору (ПМЕК), як сприятиме, так і залежатиме від досягнення 
інших цілей збереження (не тільки зниження рівня забруднення, сталого 
управління рибальством, удосконалення законодавства і процедури його 
застосування, а також нарощування потенціалу) викладених в оновленому 
(2008) Трансграничному діагностичному аналізі Чорного моря і Стратегічному 
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плані дій [2], [3]. Ця робота відповідає імплементації таких міднародних актів 
та актів права ЄС, як: 

- Рамкова Директиви ЄС про морську стратегію (2008/56/ЄС);  
- Оселищна директива ЄС (92/43/ЄС);   
- Стратегія створення Європейської мережі морських охоронюваних 

територій (ECMEN, Софія, 1995);  
- Конвенція збереження біорізноманіття (CBD, Ріо-де-Жанейро, 1992),  
- Протокол про збереження біорізноманіття і ландшафтів Чорного моря 

(2002) до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992); 
- програми ECMEN, NATURA-2000, EECONET [4] – [9] та ін. 
Процес антропізації природних ландшафтів України продовжується, і 

зміна екосистем набуває з кожним роком все більших масштабів, все товстішою 
стає Червона книга України, так як все більше видів флори і фауни потребують 
охорони та проведення природоохоронних заходів, тому в Україні проводиться 
робота із ПЗФ та формування національної екомережі України. ПМЕК – це 
складова частина екомережі України, яка повинна, в свою чергу,  вписатися в 
Пан-Європейську екомережу та Європейську мережу морських охоронюваних 
територій. Методологічною основою повинна стати Пан-Європейська та 
Українська стратегії збереження біорізноманіття. Пан-Європейська Стратегія 
збереження біо- та ландшафтного різноманіття (PEBLDS) розроблена, як 
реалізація ідей Конвенції Ріо-де-Жанейро (1992 р.). PEBLDS також 
розглядається, як інструмент Бернської конвенції [10] – [12].  

За результатами даних обліку територій та об’єктів ПЗФ, поданих 
Міністерством екології та природних ресурсів України станом на 01.01.2018 
ПЗФ Азово-Чорноморського регіону, який включає Одеську, Миколаївську, 
Херсонську, Донецьку, Запорізьку області та АР Крим*, має в своєму складі 1 
010 території та об’єктів загальною площею 989 713,5445 га, зокрема 402,5 тис. 
га в межах акваторії Чорного моря. Відношення фактичної площі ПЗФ до 
загальної площі регіонів («показник заповідності») становить 6,6 %, в той час 
як європейські вимоги до відсотку заповідання становлять - не менш як 10 % 
від загальної площі. Збільшення природоохоронних територій – це вимога 
сьогоднішнього дня і зрештою державна політика, яку ще три десятиліття тому 
стала визначальною для більшості провідних країн світу. Однак, фактично, 
національна екомережа функціонує лише на заповідних територіях (які є її 
базовими елементами – ядрами), перш за все, на об’єктах національного рівня, 
де встановлено чіткі заборони та обмеження госпдіяльності, а також створено 
спеціалізовані дирекції – це біосферні та природні заповідники та національні 
природні парки (НПП) .  

У межах ПМЕК установами ПЗФ загальнодержавного значення є:  
1. Дунайський біосферний заповідник (51 547,9 га) 
2. Чорноморський біосферний заповідник (106 513,8 га) 
3. Кримський природний заповідник (44 175 га)*  
4. Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник (14 523,0 га)* 
5. Природний заповідник «Мис Мартьян» (240 га)* 
6. Карадазький природний заповідник (2 874,2 га)* 
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7. Опукський природний заповідник (1 592,3 га)*  
8. Казантипський природний заповідник (450,1 га )* 
9. Азово-Сиваський НПП (52 154 га) 
10. Нижньодністровський НПП (21 311,1  га) 
11. НПП «Олешківські піски» (8 020,36 га) 
12. НПП «Меотида» (20 720,9531 га) 
13. НПП «Тузловські лимани» (27 865 га) 
14. Приазовський НПП(78 126,92  га) 
15. НПП «Джарилгацький» (10 000 га)  
16. НПП «Чарівна гавань» (10 900 га)* 
17. НПП «Білобережжя Святослава» (35 232,15 га) [13]. 
Більшість із зазначених об’єктів містить ділянки морських акваторій. 
Існує також ряд регіональних ландшафтних парків (РЛП), які 

фінансуються з обласних бюджетів: Тилігульські РЛП в Одеській та 
Миколаївській областях (13 954 га та 8 195,4 га відповідно), «Кінбурзька коса» 
(17 890,2 га), «Бакальська коса» (1 520 га)*, «Калинівський» (12 000 га)*, 
«Караларський» (8 806 га)*, «Тиха Бухта» (1 508 га)*, «Лисяча бухта Ечкі-Даг» 
(1 561 га)*, «Мис Такіль» (850 га)*. Решта категорій територій та об’єктів ПЗФ, 
а саме такі їх категорії як заповідні урочища, заказники та пам’ятки природи, в 
яких не має окремого фінансування і функціонують (охороняються) за рахунок 
землекористувачів та землевласників, що негативно відбивається на їх стані. 
Однак усі ці об’єкти ПЗФ в Азово-Чорноморському регіоні досить віддалені 
один від одного і не поєднані між собою, тобто основний принцип екомережі, 
як цілісної структури охорони природних комплексів та раціонального 
природокористування на практиці залишається нереалізованим [14]. 

Враховуючи вищезазначене розглядається можливість оптимізації ПЗФ 
шляхом створення першого в Україні морського НПП «Чорноморський 
північно-західний шельф», який об’єднає вже існуючі загальнодержавні 
заказники загальнозоологічний «Острів Зміїний» (232 га) та двох ботанічних 
«Мале філофорне поле» (38 500 га) і «Філофорне поле Зернова» (402 500 га).  

Створення НПП «Чорноморський північно-західний шельф» надасть змогу 
забезпечити дієву охорону та державний контроль за дотриманням 
природоохоронного законодавства, моніторинг стану, збереження, відтворення 
та стале використання (якщо використання є можливим і доцільним) 
унікальних природних комплексів о. Зміїний, малого та великого філофорних 
полів та прилеглої акваторії Чорного моря, шляхом створення нової природно-
заповідної установи. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про ПЗФ України» НПП є 
природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними 
установами загальнодержавного значення, що створюються з метою 
збереження, відтворення та ефективного використання природних комплексів 
та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-
культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. На території НПП з 
урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-
культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, їх 
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особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, 
відтворення та використання згідно з функціональним зонуванням: 

- заповідна зона - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних 
природних комплексів, режим відповідає вимогам, встановленим для 
природних заповідників; 

- зона регульованої рекреації - в її межах проводяться короткостроковий 
відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і 
пам'ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання 
туристських маршрутів і екологічних стежок; тут забороняються рубки лісу 
головного користування, промислове рибальство й промислове добування 
мисливських тварин, інша діяльність, яка може негативно вилинути на стан 
природних комплексів та об'єктів заповідної зони; 

- зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, 
мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування відвідувачів парку; 

- господарська зона - у її межах проводиться господарська діяльність, 
спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені 
пункти, об'єкти комунального призначення парку, а також землі інших 
землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких 
госпдіяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища [15].  

Створення НПП «Чорноморський північно-західний шельф» забезпечить: 
• виділення фінансування на утримання парку спеціалізованої 

адміністрації, проведення систематичних наукових досліджень, охорону та 
відтворення цінних природних комплексів тощо. 

• наявність контролю за дотриманням  природоохоронного режиму та 
застосування механізмів притягнення до відповідальності порушників режиму 
території ПЗФ; 

• поліпшення стану збереження унікальних природних комплексів 
о.Зміїний, малого та великого філофорних полів: шельфових екосистем 
Чорного моря; 

• організацію моніторингу шельфових ділянок, упорядкування збору та 
аналіз даних наукових досліджень, ведення «Літопису природи»; 

• підвищення інвестиційної привабливості та сприяння розвитку 
екотуризму; 

• сталий розвиток територій (акваторії), раціонального та свідомого 
природокористування, посиленню еколого-просвітницької роботи з 
громадськістю; 

• впровадження екологічно обґрунтованих видів природокористування 
на територіях та акваторіях з регульованим режимом,  аквакультури тощо. 
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The construction of the Three North Project is a strategic need to improve the 

ecological environment, reduce natural disasters, and maintain living space[1]. The 
Three North Regions are home to China's eight major deserts, four major sandy areas 
and the vast Gobi, with a total area of 1.49 million square kilometers, accounting for 
about 85% of the country's sandy land area, forming a sandstorm from the west of 
Heilongjiang to Xinjiang line. Wind erosion in this area is severely buried and 
sandstorms are frequent. In the nearly 20 years from the early 1960s to the end of the 
1970s, 6.69 million hectares of land were desertified, more than 13 million hectares 
of farmland were damaged by wind and sand, food production was low and unstable, 
and more than 10 million hectares of grassland were deserted and salted. The pastures 
have been seriously degraded, and hundreds of reservoirs have turned into sand 
reservoirs. According to the survey, in the northern part of the 50s and 60s, the 
desertified land expanded by 1,560 square kilometers per year; in the early 70s and 
early 1980s, the desertified land expanded by 2,100 square kilometers per year. 

The annual precipitation in most parts of the Sanbei area is less than 400 mm, 
and natural disasters such as drought are very serious. The area of soil erosion in the 
Sanbei area is 554,000 square kilometers (water erosion area). The soil erosion in the 
Loess Plateau is particularly serious. The soil per square kilometer is lost more than 
10,000 tons per year, which is equivalent to scraping 1 cm thick topsoil. The Yellow 
River flows through the year. Sanmenxia's 1.6 billion tons of sediment makes the 
riverbed in the lower reaches of the Yellow River an average of 400 million cubic 
meters of silt per year. The riverbed in the lower part of the river is 10 meters above 
the ground, becoming the «suspended river» on the ground. The mother river has 
become the heart of the Chinese nation. 

The total construction area of the project is 4.069 million square kilometers, 
accounting for 42.4% of the total land area of the country. 

The overall planning requirements[2]; on the basis of protecting the existing 
forest and grassland vegetation, adopting methods such as artificial afforestation, 
aircraft sowing afforestation, closing mountains and closing sand for breeding and 
grass breeding, etc., to create wind-proof and sand-fixing forests, soil and water 
conservation bodies, farmland shelter forests, pasture shelter forests and firewood 
forests. Economic forests, etc., form a combination of forests, irrigation, grass plants, 
forest belts, forest nets, and forests, a variety of forests, a variety of trees, and a 
coordinated forest system for the coordinated development of agriculture, forestry, 
and animal husbandry. 

The ecological disaster caused by drought, sandstorm damage and soil erosion 
seriously restricts the economic and social development of the Three North Regions, 
and makes the people of all ethnic groups living here have long been in a poverty and 
backward situation, posing serious challenges to the survival and development of the 
Chinese nation. The construction of the Three North Project not only plays a decisive 
role in improving the ecological environment of the Three North Region, but also 
plays an important role in improving the national ecological environment. 
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The strategic position of the Three North Region is outstanding and there are 
important national defense bases in China. The project area spans half of the river and 
mountains in northern China and borders more than 10 countries including Russia 
and Mongolia. The border line is 7,000 kilometers long. There are many 
revolutionary old districts in the Three North Region. Due to poor ecological 
conditions, economic development is slow and people's lives are difficult. The 
construction of the Three North Project is not only important for strengthening 
national unity and realizing the common prosperity of all ethnic groups, but also 
plays a positive role in safeguarding national security and consolidating national 
defense construction. 

The construction of the Three North Project is a fundamental measure to 
improve the ecological environment and solve ecological disasters in the Three North 
Region. The Sanbei area has extensively explored farmland protection, soil and water 
conservation, wind prevention and sand fixation, and accumulated a certain amount 
of experience. Many places have achieved good results. Before the construction of 
the project, the afforestation area of the Sanbei Fengsha District reached 1.89 million 
hectares, and the afforestation area of the soil erosion area of the Loess Plateau 
reached 1.4 million hectares, which accumulated experience for large-scale sand 
damage and flood control. Practice has proved that «the root of water control lies in 
the rule of the mountain, and the key to rule the mountain lies in the development of 
forests» is in line with objective laws. Planting trees and grass is the fundamental 
measure to solve ecological disasters. Ecological disasters can only be managed by 
means of ecological improvement. 

At the beginning of the construction of the Three North Project, in order to 
fundamentally change the ecological outlook of the Three North Region, improve 
people's living conditions, promote the stable production and high yield of agriculture 
and animal husbandry, and maintain food security, the farmland shelterbelt is the 
primary task of engineering construction, and concentrates on building plain farms. 
Shelterbelt system 

In the second phase of the project, with the reform and deepening of the 
economic system, in order to further mobilize the enthusiasm and initiative of the 
people to participate in the project construction, the project construction puts forward 
the guiding ideology for building an ecological and economical shelter forest 
system[3]. 

The third phase of the project started in 1996 with a total investment of 7.857 
billion yuan, more than twice the total investment in the first fifteen years. The goal is 
to reforest 40,000 square kilometers. The environmental quality of the Three North 
Region has been greatly improved. 

In the fourth phase of the project, the main direction of combating sand control 
was proposed. The project construction idea of «building a bright spot and 
coordinating three major regions» was put forward, and the pilot project of new rural 
construction, the renovation and transformation of agricultural forests, and the 
construction of high-standard shelter forests in key agricultural areas, key sand areas 
and soil erosion areas were carried out[4]. 

In the 40 years since the construction of the Three-North Project, the area of the 
national defense wind-fixing sand forest has increased by 154%, and the contribution 
rate to the reduction of desertification land is about 15%. After 2000, China's land 
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desertification showed an overall containment and the key governance areas showed 
a marked improvement. 

On November 30, 2018, it was learned from the summary and commendation 
meeting of the 40th anniversary of the construction of the Three North Project that 
the total area of afforestation in the construction of the Three North Project was 
40.949 million hectares in 40 years. The forest coverage rate of the project area 
increased from 5.05% in 1979 to 13.59 now. %, the stock of standing timber 
increased from 740 million cubic meters to 3.33 billion cubic meters[5]. 

1. Sand and sand management: 100,000 mu of wind-proof and sand-fixing 
forests were constructed from the wind-sand hazardous areas of Xinjiang to 
Heilongjiang, so that 20% of desertified land was effectively treated. The speed of 
desertification land decreased from 2,100 square kilometers in the 1980s to 1,700 
square kilometers. The construction of the Three-North Shelterbelt in Inner Mongolia 
has achieved ecological benefits. The area of plantation forests in the region has 
increased from 12.95 million mu in 1979 to the current 97.21 million mu. The forest 
area has increased from 234 million mu in 1979 to 379 million mu now. The 
coverage rate has increased from 13.23% in 1979 to 21.03% now, achieving a 
continuous «double growth» in forest area and accumulation, and a «double 
reduction» in the area of desertification and desertification. 

2. Soil and water loss control: only in the key areas of soil erosion: according to 
the comprehensive management of mountain and sub-basin, the construction of water 
conservation forests and water conservation forests is 7.29 million hectares, and the 
area of soil erosion control is increased by 54,000 square kilometers before 
construction. Up to the current 389,000 square kilometers, soil erosion in some areas 
has been effectively treated[6]. The key management of the Loess Plateau is 
afforestation of 7.799 million hectares, and the newly-added water and soil loss area 
is 150,000 square kilometers, which makes the soil erosion area of the Loess Plateau 
reach more than 230,000 square kilometers. Nearly 50% of the soil erosion area is 
treated to varying degrees. The lost area has been reduced by more than 20,000 
square kilometers, and the soil erosion modulus has dropped drastically. The amount 
of yellow sediment per year has decreased by more than 300 million tons. 

3. Agriculture and forestry protection forests: as an infrastructure to improve 
agricultural production conditions, farmland shelterbelts have always been placed in 
the priority development of the Three-North Shelterbelt System, creating more than 
36 million mu of farmland shelterbelts and forestry forests with 323 million mu of 
farmland[7]. It accounts for 65% of the total farmland area in the Three North 
Region. The plain agricultural area has realized the farmland forest network, and 
some low-yield and low-quality farmland have become stable and high-yield fields. 
The grain yield in the Sanbei area increased from 113 kg/mu in 1979 to 811 kg/mu in 
2009, and the total output increased from 90 million tons to 159 million tons. 

4. Forest resources: as of 2012, the stock of standing timber in the Sanbei area 
reached 1.04 billion cubic meters, with an annual output of 6.556 million cubic 
meters of wood, which not only makes the civilian materials more self-sufficient, but 
also increases the production of wood. It has promoted the development of the wood 
processing industry and township enterprises and various economic developments. 

5. Economic development: The development of forestry not only improved the 
ecological environment, but also promoted the development of the rural economy. 
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The Three North Region transformed the resource advantage into an economic 
advantage. It has developed 56.9 million mu of economic forests and built a number 
of famous and special Excellent and new fruit base, with an annual output of 12.24 
million tons of dried and fresh fruit, 10 times more than before 1979, with a total 
output value of more than 20 billion yuan. Gansu Province's forestry fruit industry 
has developed into one of the important pillars of the province's rural economy. In 
1999, the per capita income of farmers in the province reached 300 yuan, accounting 
for 25% of the income. In 49 counties, the special fruit and fruit tax revenue exceeded 
1 million yuan. Zhangjiakou City of Hebei Province has vigorously developed 
economic forests. The output value of forestry has increased from 90 million yuan to 
300 million yuan. 420 villages and 300,000 farmers have relied on the forestry and 
fruit industry to achieve poverty alleviation. 

The construction of the Three-North Shelterbelt is larger, faster and more 
efficient than the «Roosevelt Prairie Forestry Project» in the United States, the 
«Stalin Improvement of Nature Plan» in the former Soviet Union, and the «Green 
Dam Project» in the five countries of North Africa[8]. Internationally known as 
«China's Green Great Wall» and «the world's most ecological engineering.» 

In 1987, the Sanbei Shelterbelt Construction Bureau of the State Forestry 
Administration, the competent authority of this ecological project, was awarded the 
«Global Environmental Protection Advanced Unit» medal by the United Nations 
Environment Program. 

In 1989, Comrade Deng Xiaoping wrote the inscription for the «Green Great 
Wall» for the Three-North Shelterbelt System Project [9]. 
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PLANT CONFIGURATION IN ECOLOGICAL LANDSCAPE DESIGN 
 

Li Haipeng 
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The traditional classical gardens pursued artistic conception of poetry and 

painting. The general process of garden construction is to build a beautiful garden 
with mountains and rivers and pavilions and pools by means of natural mountains and 
rivers or artificial mountains to divert water, and combining vegetation planting and 
the layout of buildings in the garden [1]. Now because the population density 
increases sharply, the economic construction is rapid, the environmental condition is 
deteriorating , People's living environment has long been far from the ancient 
landscape like poetry and painting. The consequences of people destroying the 
environment are gradually being revealed. Anyway, Ecological gardens are an 
important way to restore and rebuild the living environment of urban residents. 

Ecological garden is an ecological system with both garden appearance and 
scientific content following theories of ecology, landscape ecology, landscape science 
and other principles of environmental science. With plant as its main material and 
other landscaping elements as complements, it is a beautiful and pleasant biological 
system with a variety of functions and benefits with which human and other 
organisms could coexist and prosperous in harmony [2]. Ecological garden covers 
urban ecological functions and mechanism macro-systematically. It is the energy, 
material and information flow of the whole system which relates ecological balance 
and virtuous cycle. 

Elements of landscape are divided into 3 basic types in landscape ecology study: 
1. patch, which is a nonlinear region different in looks from its surrounding area. 2. 
corridor, band differentiated areas such as roads, rivers and so on, different from 
matrix. 3. matrix, whose structure, function and change directly affect the entire 
landscape. 

The scale, tree, character and location of patch have direct influence on 
biodiversity. The larger the patch size, the richer the species diversity, and the smaller 
the patch size is the refuge of some species. Therefore, the ecological garden must 
have a large area of forest to play the ecological function of forest, meet the needs of 
urban development and maintain urban biodiversity; There must also be small plant 
communities to protect and develop some unique or rare species. The more there are 
patches, the more the species are protected. The patch shape theory shows that, the 
ecological function of irregular patches is better than that of regular patches. When 
you are designing the edge of ecological garden, it is necessary to make it irregular 
moderately. When a species in a patch becomes extinct, it is more likely to be 
replaced by individuals from the same species in the adjacent patch, allowing the 
species to continue as a whole. Therefore, the plant community that plays a decisive 
or important role in the ecological landscape must be the most critical location in the 
garden. 

People make full use of trees, shrubs, vines, herbs and other plant to create 
ecological plant communities for enjoy and the plant communities show the natural 
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beauty of plants such as shape, line, and color through artistic means. Plant ecological 
configuration not only enables plants to adapt and integrate well with the 
environment, but also enables plants to achieve good coordination between each 
other and maximize the ecological benefits of plant groups [3]. However, the plant 
community is not a simple patchwork of individual plants, but a regular combination. 
There is an extremely complex interrelationship among the plants growing together, 
which includes not only the competition of living space and interdependence, but also 
the utilization of external environment such as light energy, soil moisture and 
minerals by various plants and the mutual influence of plant secretions. 

Follow principles of ecological suitability and use the existing natural resources 
of the landscape conservatively 

Ecological suitability refers to the dependence of organisms on the local light, 
heat, temperature, water, soil and other ecological environment after a long-term co-
evolution with the environment. When constructing the ecological garden, the first 
task is to investigate and restore natural ecological conditions, such as soil 
characteristics, light characteristics, temperature and humidity, according to which 
environmental factors, to select the appropriate species which fit the ecological 
conditions and environment. 

Therefore, in the construction of ecological gardens, the first step is to 
investigate and restore the natural ecological conditions of the region. According to 
the ecological environment factors to select the appropriate plant species, so that 
plant species and ecological conditions are appropriate. In the design of ecological 
gardens, the principle of ecological suitability is applied to protect the natural 
environment from or as little as possible from human interference. As far as possible, 
the original valuable natural ecological elements should be preserved and utilized and 
combine with the new design of the landscape. At the same time, it is necessary to 
have an understanding of the ecological evolution of the existing site and make an 
explanation of the ecological evolution in the future as a reference for the follow-up 
project or management. 

 Indigenous plant is a general term refers to of components and systematization of 
plant, which formed a high ecological adaptability to a specific area after a long 
progression of natural selection and succession. It is a plant group most capable of 
adapting to the local ecological environment. Landscaping using indigenous plants 
could raise plant survival rate, cut costs of management and maintenance, and 
promote regeneration, recovery and self-maintenance capability of the site, which 
could present a landscape with regional characteristics. 

According to ecological theories, the new design should be in accordance with 
the natural process of site, according to the conditions of site such as sunlight, terrain, 
water, wind, soil, vegetation, energy and others. The designing process is to combine 
natural factors with the characteristics of the site with the designs [4]. This is a 
recognition and respect for the intrinsic value of nature, by which not only to reduce 
investment costs to a certain extent, but also to avoid the excessive pursuit of the 
visual sense of beauty which may cause irreparable damage to the original ecosystem. 

Ecological niche is a term describing the relative position in time and space of 
species or populations to each other. When we construct plant communities in an 
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ecological garden, the dominant tree species and its associated tree species must be 
determined based on ecological niche.  According to ecological niche theory, plant 
collocation should take niche characteristics of species into fully consideration. Then, 
it is advised to choose location of plant species reasonably, to avoid competition for 
space and nutrient between each species, by this way to construct a rational and 
functional structure with a sound, stable stratified community structure, at the same 
time to present a landscape with good visual effect. 

Ecological landscape design requires locating different species of plants 
according the differentiations in their space and nutrition niche. Only by making full 
use of the space and nutrients niche could we realize the harmonious symbiosis of 
various species. 

Guide plant Landscape Design with Biodiversity Theory. 
With biodiversity theory, biological diversity could be divided into 4 levels: 

genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity and landscape diversity. 
Specified in urban greenbelt system, species diversity and landscape diversity are 
most important in plant configuration [5]. 

(1) Species diversity 
The design of ecological landscape should imitate plants configuration in natural 

communities with the principle of biological diversity. Ecologists believe that the 
more complex community constructs the more stable the system will be. Therefore, 
in the ecological landscape design process, the multi-species composition will be 
more stable and use resources more effectively than the single-species communities. 
That means it will maintain the species diversity of plant and animal species, as well 
as cultural characteristics diversity with important ecological far-reaching 
significance. 

(2) Landscape diversity 
In landscape design, landscape diversity is realized through species diversity. Of 

course, while advocating landscape diversity, we should also take into account that 
excessive landscape diversity will lead to niche overlap, resulting in competition 
between species. For example, planting trees on the lawn can increase the diversity of 
the landscape, but if too many trees are planted, it will not only destroy the original 
beauty of the landscape, but also cause competition among tree species and affect the 
growth of plants. 

The biological characteristics of plants refers to properties related to a plant's 
growth, development and reproduction, such as seed germination, growth of its root, 
stem and leaf, flowering habit, fertilization, etc. Understand the physiological and 
ecological characteristics of plants, create an environment suitable for plant growth, 
such as to create a good soil conditions, for cultivators to inter-till to cut root tassel 
and to restrain the growth of seedlings for root development; to take strengthening 
measures to reduce the impact of the outside world and to prevent plant shaking; and 
to reduce the use of impermeable, impervious paving materials [6]. 

Plant landscaping design is a combination of beauty produced by means of art. It 
requires that plants in the ecological garden should not only follow the ecological 
theory, but also skillfully use the natural attributes under the guidance of the four 
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artistic principles of landscape design -- unity, coordination, balance and rhythm to 
create a beautiful and diverse sequence of plant landscapes. 

The beauty of plants is mainly reflected in the color of their leaves. The leaves 
of Ginkgo biloba and Sapium sebiferum are green in spring, and yellow and red in 
autumn. These trees vary in color in different season. But It is feasible for people to 
grasp its biological characteristics, apply its optimal color stability rule and realize 
scientific configuration. 

Any successful artistic work is a perfect combination of form and content, as is 
the art of plant landscape design. It also follows the rules of formal art, such as 
change and unity, balance and stability, proportion and scale, contrast and harmony, 
rhythm and rhythm, etc. 

Plants have many functions such as: purifying air, improving microclimate, 
preventing soil and water loss, conserving water source, preventing wind, reducing 
noise and shading, etc. These functions create good spatial environment quality for 
gardens and are the most valuable functions for plants in landscape design. For 
example: Ginkgo biloba and Podocarpus macrophyllus can effectively absorb sulfur 
dioxide in the air. 

Ecological garden is a green space system constructed under the guidance of 
ecological principles. In this system, trees, shrubs, herbs, and lianas are grouped 
together according to local conditions. The species are in harmony with each other, 
with compound layers and suitable seasonal colors, forming a harmonious, orderly 
and stable community. Ecology is a dynamic chain reaction with human being as one 
part. Therefore, impact on the environment caused by human activities should not be 
overlooked. As human activities changes various environmental factors such as 
water, air, temperature, environmental changes occurs, which lead to changes in 
ecological communities followed by the changes of the direction of the development 
of this community. Along with the increasing understanding of the plant landscape 
level of western gardens, it is deeply felt that the traditional Chinese classical gardens 
can no longer meet the needs of tourists to appreciate and improve the ecological 
effect of the environment. Therefore, only by the full use of the principles of ecology, 
biology and aesthetics, and performing ecological design in ecological environment 
in landscape design and construction, could the garden really achieve livable purpose. 
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The Yangtze River Shelterbelt refers to the project to protect the Yangtze River 

water resources and the government to build protective forests and ecological public 
welfare forests in the upper reaches of the Yangtze River[1]. 

Due to the rapid increase of population in the Yangtze River Basin, blindly 
exploiting and predatory exploitation of resources, the area of soil erosion in the 
basin has increased. In the 1950s, the area of soil erosion in the Yangtze River Basin 
was 360,000 square kilometers. Now only the water and soil of Sichuan Province The 
lost area is 380,000 square kilometers. The Yangtze River Basin has frequent 
disasters. Since 1921, floods have occurred 11 times, with an average of 6 years. 
Protecting and expanding the forest resources in the middle and upper reaches of the 
Yangtze River is of particular importance to the national security of the entire 
Yangtze River basin. 

In 1978, after the implementation of the construction of the shelterbelt system in 
Sanbei (Northwest China, Northern North China, and Northeastern China), it was 
fundamentally reversed the deterioration of the ecological environment of the 
Yangtze River, the Pearl River, and the Haihe River in the Yangtze River, the Pearl 
River, and the Haihe River. 1989, 1990 In years, 1987, 1994, and 1996, the 
construction of protective forests in the middle and upper reaches of the Yangtze 
River, coastal shelter forests, plain greening, Taihang Mountain greening, and the 
Pearl River Basin shelter forest system were launched. 

The middle and upper reaches of the Yangtze River protection forest project, 
from 1988 to 2000, was the first phase of the project. In 114 key counties (cities) in 
the key areas of soil erosion, the total area is 340,000 square kilometers, and 
afforestation is 15.8 million hectares, including 20 counties in the Jinsha River Basin. 
There are 10 counties in the Wujiang River Basin in the west, 60 counties in the 
Jialing River Basin in the Sichuan Basin, 11 counties in the Hanshui River Basin in 
the Qinba Mountains, 18 counties in the Changjiang River in the Sichuan-Egshan 
Mountains, and 25 counties in the «two lakes» of the Xiangyu Hill. After the 
completion of the project, the forest coverage rate in the planned area will increase 
from 19.9% to 41.7%, which will basically control the soil erosion in the upper 
reaches of the Yangtze River Basin. The construction of the shelterbelt system in the 
middle and upper reaches of the Yangtze River, with a total planned afforestation 
area of 72.45 million hectares, aims to achieve a virtuous cycle of natural ecological 
environment in the Yangtze River Basin, focusing on the construction of water 
conservation forests in the source areas of the middle and high mountains and rivers, 
and in the low hilly areas with severe soil erosion. Water conservation forests and 
special economic forests are the main ones, and trees are planted on both sides in the 
basin area. By the end of 2000, the first phase of the construction of protective 
forests, coastal shelter forests, plain greening, Taihang Mountain greening, and Pearl 



216 

River Basin shelterbelt system construction in the middle and upper reaches of the 
Yangtze River was completed [2]. 

Among them, the first phase of the protection forest in the middle and upper 
reaches of the Yangtze River has completed a total of 6.855 million hectares of 
afforestation area. Among them, 4.225 million hectares were planted, 75,000 hectares 
were planted by air, and 2.21 million hectares were closed. The young forest raises 
345,000 hectares. In the 11 years since the implementation of the project, the forest 
coverage rate has increased from 19.9% in 1989 to 29.5%, a net increase of 9.6 
percentage points. The area of soil erosion control was 65,000 square kilometers, and 
the amount of soil erosion in the treatment area was reduced from 930 million tons 
before treatment to 540 million tons, a decrease of 42.0%. The agricultural 
production environment has been improved, and the ability to withstand natural 
disasters such as drought, flood, and sandstorm has been enhanced, and the benefits 
of water conservancy projects have been maintained. The shelter forests built 
effectively sheltered more than 6.667 million hectares of farmland, and this alone is 
calculated based on 10% of the disaster reduction gains, resulting in billions of 
indirect benefits. The state has arranged research on water source forest and water 
conservation forest construction technology in the middle and upper reaches of the 
Yangtze River in key scientific and technological projects, and has achieved a large 
number of scientific and technological research results, solved and provided key 
technologies for engineering construction, and provided technology for future 
construction of shelter forest projects reserve. In the years of governance practice, 
scientific and technical personnel and cadres and masses in the project area have 
explored and summarized many successful ecological construction and governance 
models for different natural and social conditions, and improved the effectiveness of 
the protection forest construction. 

According to the Outline of the Tenth Plan of National Economic and Social 
Development, in 2000, the State Forestry Administration organized the preparation of 
the second phase of the construction of five shelter forest systems, including the 
Yangtze River, the coastal zone, the Pearl River, the Taihang Mountains, and the 
plain greening [3]. 

The second phase of the Yangtze River's protective forest protection project 
includes: the catchment area of the Yangtze River, Huaihe River and Qiantang River 
Basin, involving Qinghai, Tibet, Gansu, Sichuan, Yunnan, Guizhou, Chongqing, 
Shaanxi, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Henan, 1033 counties (cities, districts) in 17 
provinces (cities) of Shandong, Jiangsu, Zhejiang, and Shanghai. The planned 
afforestation mission was 6.876 million hectares. Among them, 3.132 million 
hectares were planted, 3.48 million hectares were closed for afforestation, and 
264,500 hectares were planted by air. The planned inefficient protective forest 
reconstruction was 3.88 million hectares. 

The research shows that from 2000 to 2010, China's six major ecological 
projects, natural forest resources protection, grazing and grazing, three north 
protective forest system construction (fourth phase), Beijing-Tianjin sand source 
control, returning farmland to forest (grass), Yangtze River And the implementation 
of the Pearl River Shelterbelt System Construction (Phase II) project has played an 
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important role in the improvement of ecosystem carbon storage and carbon 
sequestration capacity. The ecological carbon storage in major ecological engineering 
areas has increased to 1.5 PgC, and the annual carbon sink function has reached 132 
TgC In the same year, it offset 9.4% of China's fossil fuel combustion CO2 
emissions. The ecosystem carbon sink of the Yangtze River and Pearl River 
shelterbelt system construction (Phase II) reached 5.9 TgC/year. 56% (74TgC/year) 
of the ecosystem carbon sinks of the above major ecological engineering areas can be 
directly attributed to the implementation of major ecological projects; the 
implementation of the Yangtze River and Pearl River Shelterbelt System 
Construction (Phase II) project has an effect of 8.3 TgC/ year[4]. It can be seen that 
China has made outstanding contributions to the reduction of fossil fuel combustion 
emissions through land-based ecosystem carbon sequestration; it also shows the 
important measures taken by China to actively participate in global environmental 
governance and implement CO2 emission reduction commitments. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОВІДНИХ АВТОХТОННИХ 
ДЕНДРОСОЗОФІТІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 
Шерстюк М.Ю. 

Сумський національний аграрний університет 
 
До автохтонних дендросозофітів відносять види місцевої флори, що мають 

офіційний статус різних рангів охорони – міжнародного, загальнодержавного та 
регіонального [1]. 

Дослідженнями було охоплено 58 видів автохтонних дендросозофітів 
Українського Полісся, які ростуть у межах ПЗФ. З метою виявлення 
характерних ознак флори цієї групи рослин був проведений ґрунтовний аналіз 
їх екологічних властивостей. 

Ековластивості заповідних автохтонних дендросозофітів Українського 
Полісся було досліджено на основі як класичних, так і новітніх підходів. У 
першому випадку проаналізована структура флори рослин цієї групи стосовно 
лише одного із найзначущих абіотичних чинників, а саме умов зволоження. У 
другому випадку спиралися на методи фітоіндикації та екошкали Я. П. Дідуха 
[2; 4] 

На основі класичних підходів установлено, що в спектрі гігроморф 
провідне місце займають рослини мезофітної групи (16 видів, 28,1 %, 
Helianthemum ovatum (Viv.) Dun., Linnaea borealis L., Daphne mezereum L. та 
інші). Помітну роль відіграють також гігрофіти та ксерофіти (по сім видів, 12,3 
%). Зокрема, до гігрофітів належать Salix lapponum L., Vaccinium uliginosum L., 
Betula humilis Schrank, а до ксерофітів – Helianthemum nummularium (L.) Mill, 
Genista germanica L., Aurinia saxatilis (L.) Desv.  

Значною є питома частка видів рослин окремих перехідних груп. 
Передусім частка екогрупи ксеромезофітів, представлених 14 видами, досягає 
24,6 % (Juniperus communis L., Chimaphila umbellate (L.) W. Barton, Crataegus 
ukrainica Pojark та інші). Мезоксерофіти репрезентовані п’ятьма видами 
(Spiraea crenata L., Chamaecytisus podolicus (Blocki) Klásková, Lembotropis 
nigricans (L.) Griseb. та інші), що становить 8,8 %, гігромезофіти – чотирма 
видами (Salix myrsinifolia Salisb, Betula obscura A. Kotula, Salix rosmarinifolia L., 
Salix starkeana Willd, 7,0 %), мезогігрофіти – трьома видами (Oxycoccus 
microcarpus Thurcz. ex Rupr., Andromeda polifolia L., Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench., 5,3 %) (рис. 1).  

У сучасній екологічній науці до найважливіших постулатів належить 
поняття про еконішу. Її характеризують як багатовимірний простір факторів, у 
межах якого може існувати вид (популяція). Відповідно дослідження 
параметрів еконіш дає можливість одержати комплексну інформацію про 
ековластивості як окремих видів рослин, так і їх груп.  

Вивчення ознак реалізованих еконіш автохтонних дендросозофітів 
Українського Полісся здійснювали на основі уніфікованих екошкал з 
охопленням 12 екочинників, що характеризують едафотоп (водний режим 
території, змінність зволоження, засоленість ґрунту та його рН, вміст у ґрунті 
карбонатів та нітрогену, аерованість ґрунту) та кліматоп (терморежим, 
континентальність клімату, омброрежим та кріорежим, освітленість).  
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Рисунок1 – Кількісний спектр гігроморф видів автохтонної заповідної 

дендросозофлори Українського Полісся. 
 
Під час аналізу кожного з чинників було реалізовано алгоритм дій, 

наведених нижче. 1. Для кожного з видів з’ясовано діапазон бальних показників 
реалізованої еконіші. 2. За результатами аналізу варіювання бальних показників 
реалізованої еконіші визначено різні градації поєднання мінімальних та 
максимальних значень бальних величин. 3. Установлена належність видів до 
відповідних градацій поєднання мінімальних і максимальних значень бальних 
величин, та відповідно за цією ознакою проаналізована структура видового 
складу. 4. Для кожного з видів визначено середні значення бальних показників 
реалізованої еконіші. 5. За результатами аналізу варіювання середніх значень 
бальних показників реалізованої еконіші визначено різні градації середніх 
значень бальних величин. 6. Установлена належність видів до відповідних 
градацій середніх значень бальних величин, та відповідно за цією ознакою 
проаналізована структура видового складу. 7. Для кожного з видів з’ясовано 
абсолютну  ширину реалізованої еконіші (AWRN). 8. За результатами аналізу 
варіювання значень AWRN визначено різні градації цього показника, 
встановлена належність видів до відповідних градацій AWRN, та відповідно за 
цією ознакою проаналізована структура видового складу. 10. Для кожного з 
видів з’ясовано відносну  ширину реалізованої еконіші (RWRN). 11. Здійснене 
порівняння видів за величинами AWRN та RWRN. 

У процесі реалізації зазначеного алгоритму AWRN розраховували за 
формулою (1) [3]: 

 
AWRN = Max (балів) – Min (балів),    (1) 

 
де Max (балів) – найбільші значення бальних оцінок екочинника; 
Min (балів) – найменші значення бальних оцінок екочинника.  
Визначення RWRN проводили за формулою (2) [3]: 
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RWRN = ((Max (балів) – Min (балів)) / N grade) х 100 %,  (2) 
 
де Max (балів) – найбільші значення бальних оцінок екочинника; 
Min (балів) – найменші значення бальних оцінок екочинника; 
N grade – кількість градацій екочинника на фітоіндикаційній шкалі. 
Загалом група автохтонних заповідних дендросозофітів була 

проаналізована нами за кожним з 12 екочинників, та, як приклад, наведемо 
результати лише для найзначущих з них. 

Тож у автохтонних дендросозофітів діапазон бальних показників 
реалізованої еконіші за чинником водного режиму ґрунтів варіює від двох балів 
(перехідні умови від пустельного до напівпустельного режиму зволоження) до 
20 балів (перехідні умови від болотного до прибережно-водного режиму 
зволоження). У межах цього діапазону види розподіляють за 27 градаціями 
сполучення мінімальних та максимальних значень бальних показників. 
Найбільші частки (14,0 та 12,0 %) складають рослини, які ростуть в умовах із 
варіюванням бальних показників від п’яти (сухостеповий режим) до 13 
(вологий лісолучний режим), а також від восьми (перехідний режим від 
степового до лучностепового) до 15 (сирий лісолучний режим). У складі першої 
з цих двох груп представлено по сім видів, у другій – шість. Першу з них, 
наприклад, репрезентують Cerasus fruticosa (Pall.) Woron., Genista germanica L., 
Lembotropis nigricans (L.) Griseb., другу – Carpinus betulus L., Cerasus avium (L.) 
Moench, Crataegus laevigata (Poir.) DC, Hedera helix L.. Значною (10,0 %) є 
частка рослин, діапазон реалізованої еконіші яких перебуває у межах від 
восьми (перехідний режим від степового до лучностепового) до 16 балів 
(перехідний режим від сирого лісолучного до болотного лісолучного). До цих 
рослин, зокрема, належать Betula obscura, Linnaea borealis, Picea abies (L.) 
Karst. 

Безперечно нині вже доведено, що живі організми, зокрема й рослини, 
виявляють певні закономірності реагування на екочинник у міру зростання дози 
або сили його дії. Зазвичай у межах амплітуди дії того чи іншого екочинника на 
середні значення діапазону (або близькі до них) припадає зона оптимуму щодо 
існування рослин. Тому ми для кожного виду визначили середні значення 
бальних показників реалізованої еконіші та проаналізували їх.  

Установлено, що в автохтонних дендросозофітів середні значення бальних 
показників реалізованої еконіші за чинником водного режиму ґрунтів варіюють 
від шести балів (перехідні умови від сухостепових до степових) до 17 балів 
(мокро-болотні лісолучні умови) включно. Для значної частини (12 видів – 24,0 
%) середніми (оптимальними) є лучностепові умови зволоження. Цю групу 
репрезентують Cerasus fruticosa, Chamaecytisus austriacus (L.) Link, Genistella 
sagittalis (L.) Gams, Lembotropis nigricans.  

Для частки автохтонних дендросозофітів (по вісім видів – по 16,0 %) 
оптимальними є умови сухого лісолучного типу зволоження (середні значення 
від 11 до 12 балів) та перехідні від сухого лісолучного до вологого лісолучного 
типу зволоження (середні значення від 12 до 13 балів). Істотною (10,0 %) є роль 
видів, для яких оптимальними стали перехідні умови зволоження від сирого 
лісолучного до мокро-болотного лісолучного типу. До цієї групи належать 
п’ять видів (Andromeda polifolia, Ledum palustre L., Oxycoccus palustris Pers та 
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інші). Встановлено, що цієї групи видів значення AWRN за чинником водного 
режиму ґрунтів варіюють від трьох до 16 балів. Значна частка рослин (11 видів 
– 22,0 %; 15 видів – 30,0 %; вісім видів – 16,0 %) мають значення абсолютної 
ширини, відповідно сім, вісім та дев�ять балів. До перших з яких належать 
Carpinus betulus, Cerasus avium, Chamaecytisus podolicus, Cotoneaster 
melanocarpus Fisch.ex Blytt, до других – Cerasus fruticosa, Chamaecytisus 
ratisbonensis (Schaeff.) Rothm., Genista germanica, Linnaea borealis, до третіх – 
Alnus incana (L.) Moench, Chamaecytisus borysthenicus (Grun.) Klásková, 
Genistella sagittalis. У 12 видів (24,0 %) автохтонних дендросозофітів значення 
AWRN варіюють від трьох до шести балів. До таких видів, наприклад, належать 
Chimaphila umbellata, Ledum palustre, Oxycoccus palustris (AWRN = 6 балів), 
Andromeda polifolia, Chamaecytisus austriacus, Daphne cneorum L. (AWRN = 5 
балів), Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus microcarpus (AWRN = 4 бали), 
Daphne mezereum (AWRN = 3 бали). Отже, зазначені види (особливо три 
останні) за чинником водного режиму ґрунтів чіткіше проявляють стенобіонтні 
властивості. Навпаки, в чотирьох інших видів значною мірою виявляються 
властивості еврибіонтів щодо чинника водного режиму ґрунтів. Це такі види: 
Salix rosmarinifolia, Vaccinium uliginosum (AWRN = 10 балів), Juniperus 
communis (AWRN = = 12 балів) і особливо Helianthemum nummularium (AWRN 
= 16 балів). 

У процесі визначення та аналізу показників RWRN автохтонних 
дендросозофітів за чинником водного режиму ґрунту встановлено, що значення 
цього показника варіюють від 13,0 до 69,6 %. У більшості (74 %) видів 
величини RWRN gtht,edf.nm у межах від 25 до 40 %. Найменшими (13,0 %) 
вони є d Daphne mezereum, а також (17,4 %) в Oxycoccus microcarpus та 
Chamaedaphne calyculata, а найбільшими – в Salix rosmarinifolia та Vaccinium 
uliginosum (43,5 %), Juniperus communis (52,2 %), Helianthemum nummularium 
(69,6 %).  

У автохтонних дендросозофітів діапазон бальних показників реалізованої 
еконіші за чинником умісту нітрогену в ґрунті варіює від одного бала (ґрунти, 
які не містять нітрогену) до 11 балів (надлишково багаті на нітроген ґрунти, у 
яких вміст нітрогену перевищує 0,5 %). У межах цього діапазону види 
розподіляють за 16 градаціями поєднання мінімальних і максимальних значень 
бальних показників. 

У структурі дослідженої флори найбільшу частку (по 12,2 %) становлять 
рослини, що ростуть в умовах із варіюванням бальних показників від одного 
(ґрунти, які не містять нітрогену) до п’яти (бідні на мінеральний нітроген 
ґрунти), а також від двох (перехідні ґрунти від тих, які не містять нітрогену до 
дуже бідних на мінеральний нітроген) до шести (перехідні ґрунти від бідних на 
мінеральний нітроген до досить забезпечених нітрогеном). У складі кожної з 
цих двох груп представлено по шість видів. Першу групу репрезентують 
Dianthus pseudosquarrosus (Novak.) Klok., Genistella sagittalis, Juniperus 
communis, другу – Betula humilis, Chimaphila umbellata, Helianthemum ovatum, 
Salix lapponum 

Вісім градацій діапазонів бальних показників реалізованої еконіші за 
чинником умісту нітрогену в ґрунті репрезентовано 1–2 видами. До таких 
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градацій належать діапазони показників: 1–3 бали, 1–7 балів, 1–8 балів, 2–7 
балів, 4–9 балів, 5–7 балів, 5–9 балів, 5–11 балів. 

В автохтонних дендросозофітів середні значення бальних показників 
реалізованої еконіші за чинником умісту нітрогену в ґрунті варіюють від 2–3 
балів (від перехідних ґрунтів, що не містять нітрогену, до дуже бідних на 
мінеральний нітроген) до 8–9 балів (перехідні ґрунти від досить забезпечених 
до багатих на нітроген). 

В автохтонних дендросозофітів значення AWRN за чинником умісту 
нітрогену в ґрунті варіюють від двох до семи балів. Більшість рослин (18 видів 
– 36,8 %; 12 видів – 24,5 %, вісім видів – 16,3 %) мають значення відповідно 
чотири, п’ять і шість балів. До першої групи належать Alnus incana, Betula 
humilis, Cerasus fruticosa, Chamaecytisus austriacus; до другої – Chamaecytisus 
ratisbonensis, Genista germanica, Rosa glabrifolia C.A.Mey, Salix myrsinifolia; до 
третьої – Crataegus laevigata, Hedera helix, Lembotropis nigricans.  

Три види (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Chamaedaphne calyculata, 
Daphne mezereum) вирізняються найвужчою AWRN, що дорівнює двом балам, 
та найменшою RWRN – 18,1 %. Навпаки, двом видам (Cotoneaster 
melanocarpus, Vaccinium uliginosum) за чинником умісту нітрогену властива 
найширша AWRN, що дорівнює семи балам, та найбільша RWRN, яка досягає 
63,6 %. Отже, для більшості видів автохтонних дендросозофітів середні 
значення бальних показників реалізованої еконіші за чинником умісту 
нітрогену припадають на перехідні ґрунти від дуже бідних до бідних на 
мінеральний нітроген або ж власне на дуже бідні ґрунти (вміст мінерального  
нітрогену на рівні 0,05–0,20 %).  

Отже, дослідження екоамплітуди автохтонних дендросозофітів на основі 
екошкал Я. П. Дідуха засвідчило, що рослини охоплюють весь діапазон 
екошкали за вмістом у ґрунті нітрогену та карбонатів, ступенем освітленості, 
рівнем кріорежиму, омброрежиму, континентальності клімату, або ж вони 
представляють майже увесь діапазон екошкали за показниками водного режиму 
ґрунту, його кислотності, засоленості та аерованості, змінності зволоження та 
терморежиму. Натомість види рослин не репрезентують лише умови, що 
відповідають найменшим (зазвичай 1–2 балам) та (або) найбільшим бальним 
величинам. 
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ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МУЛОВИХ ОСАДІВ НА 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗА РАХУНОК ОТРИМАННЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
 

Борова Д.І. 
Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 
 

В даний час прийнято вважати очищення побутових стічних вод 
завершеним, якщо одночасно з ним вирішені питання обробки та екологічно 
безпечного розміщення осадів. Кількість мулових відходів постійно зростає, і 
сьогодні вони є основними забруднювачами навколишнього природного 
середовища, а також кількість мулу, що утворюється на міських очисних 
спорудах, незрівнянно велика в порівнянні з вільними площами, на яких осад 
може піддаватися утилізації або іншій обробці. Звідси випливає висока 
значимість розробки технологій по переробці осадів.  

Щорічно на системах водовідведення м. Харкова утворюється близько 1,1 
млн м3 осаду. Для зневоднення і сушіння осадів використовуються мулові 
майданчики, що займають великі території у межах міста. Карти накопичення 
займають 126 га і через перевищення розрахункових навантажень і відсутності 
подальшого використання або утилізації осаду стічних вод майже повністю 
заповнені.  

Займаючи велику територію, мулові поля є постійним джерелом 
забруднення ґрунту, поверхневих і підземних вод та атмосфери такими 
забруднюючими речовинами, як солі важких металів, поверхнево активні 
речовини, сірководень, аміак, газоподібні продукти гниття білків.  

Аналіз існуючих методів утилізації осаду показує необхідність розробки 
ефективних технологій переробки мулу з використанням отриманих корисних 
ресурсів. Вибір різних методів переробки осаду базується на таких критеріях:  

– екологічному;  
– техніко-економічному;  
– ресурсному потенціалі відходів.  
У вітчизняній і зарубіжній практиці використовується цілий ряд методів 

переробки осаду: складування на мулових картах, анаеробна деструкція і 
знезараження осаду з отриманням біогазу та органо-мінерального добрива, 
компостування, ферментно-кавітаційний метод, спалювання в печах різної 
конструкції, піроліз.  

Раціональні методами вирішенням цієї проблеми вже довгі роки 
практикують в країнах Європи, Америки та інших. Йдеться про 
мікробіологічної технології обробки органічних відходів в так званих 
біогазових установках (рис.1), основою яких є метантенк – герметизований 
реактор-змішувач, призначений як для очищення стоків або стабілізації осадів, 
так і для генерації метану, цінного газу з великою теплотворною здатністю[1].  
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Рисунок 1 – Узагальнена схема біогазової установки [1]: 
1 - джерело відходів; 2 - приймач для відходів; 3 - насос; 4 - метантенк; 5 - 

газгольдер; 6 - теплообмінник; 7 - котел; 8 - сховище добрива. 
 

Якщо використати надлишковий і активний мул, що збирається на міських 
очисних спорудах, як сировину для біогазового заводу, можна отримати 
джерело альтернативної енергії – біогаз. Половина органіки, шо міститься в 
мулі, зброджуеться в анаеробних умовах біореактора з виділенням значної 
кількості біогазу, на 70% складається з газу метану, ідентичного, по тепловому 
спалюванні, природному газу. В процесі спалювання біогазу виділяться тепло, 
яке можна використовувати, як електроенергію. Направляючи її на 
електромережі.  

Біогаз можна використовувати для отримання таких енергетичних 
ресурсів: електрична енергія – за рахунок роботи когенераційної установки або 
газового двигуна-генератора; теплова енергія – за рахунок використання 
газового котла; моторне паливо мобільних енергетичних засобів.  

Проект по своїй суті не несе шкідливого впливу на навколишнє 
середовище, тому що:  

– не передбачає шкідливих викидів ні в атмосферу, ні в гідросферу;  
– знижує емісію парникових газів, і, в першу чергу, метану з мулових 

майданчиків і полігонів ТПВ. При спалюванні в когенераторі метан 
перетворюється на вуглекислий газ, який в 21 разів менше впливає на 
створення парникового ефекту, ніж метан;  

– усуває шкідливі мулові накопичення з їх забрудненням ґрунтових вод і 
виділенням неприємних запахів;  

– звільняє значні площі.  
Розглядаючи завдання по обробці осадів в місті Харкові, можна зробити 

висновок, що технологія обробки осадів знаходиться в критичному стані, що 
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вимагає негайних дій. Існуючі об'єкти обробки мулу являють собою 
неприйнятний рівень за технологією, техніці та захисту навколишнього 
середовища. 

Однією з найважливіших і найменш вирішених екологічних проблем є 
вибір способу обробки та утилізації осадів з метою максимального зменшення 
їх обсягу, а також підготовка їх до подальшого розміщення в навколишньому 
середовищі, отримання додаткових альтернативних джерел енергії.  

Реалізацію проекту можливо здійснити на пільгових умовах з урахуванням 
чинних нормативно-правових актів у сфері стимулювання заходів з 
екологічного та енергетичного ресурсозбереження.  

Відповідно до Податкового кодексу України (далі ПКУ) надаються такі 
пільги:  

Згідно с статтею 165 ПКУ до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:  

– сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною фінансовою 
організацією в межах своєї офіційної діяльності в Україні у зв’язку із 
здійсненням заходів щодо енергоефективності та енергозбереження в рамках 
реалізації в Україні проектів міжнародної фінансової організації (як 
безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, 
передбаченим відповідним проектом такої міжнародної фінансової організації);  

– сума коштів, яка надається у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, платнику податку іншою, ніж зазначена у підпункті 
165.1.57., фінансовою організацією чи фондом, що займається фінансуванням 
програм розвитку, у зв’язку із здійсненням заходів щодо енергоефективності та 
енергозбереження в рамках реалізації в Україні проектів такої організації чи 
фонду (як безпосередньо, так і через уповноважені банки або іншим способом, 
передбаченим відповідним проектом такої організації чи фонду); 

Устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, 
енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та 
управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та 
матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва 
енергії з відновлюваних джерел енергії звільняються від оподаткування при 
ввезенні на митну територію України, відповідно до статті 197 ПКУ [2].  

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику»: 
Електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики з 

альтернативних джерел енергії, може бути реалізована на оптовому ринку 
електричної енергії України, за договорами зі споживачами або за договорами з 
енергопостачальниками. 

Оптовий ринок електричної енергії України у кожному розрахунковому 
періоді зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено 
«зелений» тариф, та здійснювати повну оплату вартості електричної енергії, 
виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, за 
«зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього. Енергопостачальники 
зобов’язані купувати електричну енергію, вироблену на об’єктах 
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електроенергетики з альтернативних джерел енергії, у випадках, обсягах та за 
цінами, визначеними цією статтею.  

Держава гарантує, що для суб’єктів господарювання, які виробляють 
електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в 
експлуатацію об’єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок 
стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, 
встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в 
експлуатацію об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в 
експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які 
виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії. У разі внесення 
змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва 
електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб’єкти господарювання 
можуть обрати новий порядок стимулювання [3]. 

 
Таблиця 1 – Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з 
використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні: 
Категорії об’єктів 
електроенергетики, 
для яких 
застосовується 
«зелений» тариф 

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг/пускових 
комплексів, введених в експлуатацію 
з 01.07.2015 
по 
31.12.2015 

з 01.01 2016 
по 
31.12.2016 

з 01.01.2017 
по 
31.12.2019 

з 01.01.2020 
по 
31.12.2024 

з 01.01.2025 
по 
31.12.2029 

для електроенергії, 
виробленої з біогазу 

2,30 2,07 1,84 

 
Реконструкція та будівництво електромереж для підключення 

«альтернативних» енергооб'єктів проводиться за рахунок бюджетних коштів, 
закладених в «Державну цільову програму енергоефективності і розвитку 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел» [4]. 
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Kachanovsky O. I. 
Separated subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine «Rivnensky Agricultural College», Rivne, Ukraine 
 

The main goal of this work is to study the features of geoinformation modeling 
of landscape elements of agricultural land in the Rivne region. 

According to a specific goal, the following tasks were set for the implementation 
of this scientific research: 

1. to analyze the theoretical foundations and practical approaches of 
geoinformation support of land management in Ukraine and in particular in the Rivne 
region; 

2. to determine the features of geoinformation modeling of landscape elements 
of the Rivne region; 

3. to determine the list of landscape elements necessary to ensure the 
functioning of the geographic information system of management of agricultural 
territories; 

4. to develop a model of geospatial planning of agricultural land using GIS 
technologies (using the example of the Gorbakiv village council). 

The object of the research is geo-information modeling for the needs of 
geospatial planning of agricultural land (under the conditions of the Rivne region). 

To achieve this goal, a specialized geo-information system was developed and 
its conceptual model was created (Fig. 1). An infrastructure approach was applied, 
which consisted in the preservation of geospatial and attribute information in a 
distributed PostgreSQL database. The ArcGIS toolkit is used to populate the 
geospatial information database. 

In developing this work, the key feature was the primacy of geospatial 
modeling, where the target product of the activity is not land management maps and 
plans, but geospatial models of real objects recorded in GIS databases [1]. 
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The support of modern standards allows not to tie spatial data to specific 
commercial instrumental GIS. And in the future, integrate information into the 
National Geospatial Infrastructure. 

The territorial object of the research was selected the territory of the Gorbakiv 
village council. This is due to the fact that this territory had high-quality cartographic 
materials, as well as a pronounced relief in this territory. 

The initial cartographic materials were paper plans and maps of land users of the 
village council. The graphic information was digitized by vectorization. Thus, at this 
stage of work, we obtained a digital plan of the existing use of land. 

The next stage of filling the geographic information system is the introduction of 
relief data. High-altitude information was used, which was contained on paper maps 
of 1:10 000 scale with a relief cross-section of 5 meters. Thus, after digitizing the 
contour lines, a GRID-model of heights was obtained, on the basis of which a digital 
model of the slope steepness was built (Fig. 2). Where it is clearly visible that the 
north-western part of the village council has a slope of more than 3 degrees. 

All agricultural land is used by «Volovikov», a powerful agricultural enterprise. 
On the basis of paper and digital media received in the Rivne branch of the state 

institution «Institute of Soil Conservation of Ukraine» a digital model of agro-
industrial soil groups was created. On the territory of the study area, the most 
common types of soil were: 

- gray podzolized light loamy; 
- lightly loamy lightly degraded black soil; 
- dark gray slightly washed away; 
- meadow black soil carbonate. 
Using a digital elevation model and cartogram of agro-industrial groups of soils, 

an erosion hazard model was built [2], which found areas of land prone to water-
erosion processes. Such processes are most common in the northwestern part of the 
study area. 

Also developed a model of ecological suitability of land [3]. Which was based 
on the analysis of the data described above. As a result, the following groups of agro-
ecological land use were obtained: 

A) lands suitable for use as arable land and field crop rotation. 
B) lands suitable for arable land for placement of soil crop rotation. 
C) lands suitable for natural feeding grounds. 
Based on a digital model of agroecological soil suitability, a project was 

developed for the use of agricultural land of the Gorbakiv village council. 
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Fig. 2 – Cartogram of the slope steepness (the territory of the Gorbakiv village 
council) 

 
Important information: it is possible to work with the created geoinformation 

models in the most common software GIS products, both commercial and open [4]. 
Because they have a high level of interoperability. This is important in modern 
conditions, since it has become possible to work in inexpensive open-source 
software. 

 
Conclusion 
In this scientific study, on the basis of the work carried out and the created geo-

information system for managing the territory of the Gorbakiv village council in the 
form of specialized geo-information models were: 
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1) Analyzed the theoretical foundations and practical approaches to geo-
information support of land management design. 

2) The list of natural landscape elements is defined and their digital models are 
created, namely: 

1. created a digital elevation model; 
2. created a digital geo-information model of the slope steepness; 
3. created a digital cartogram of agro-industrial groups of soils; 
4. developed a digital model of erosion hazard; 
5. obtained cartogram of environmental suitability of land. 
3) It was established that the features of geo-information modeling of landscape 

elements of the Rivne region consist in the fact that in this territory there is a spread 
of sod and podzolic soils under coniferous and coniferous-deciduous forests, complex 
alternation of glacial sandy plains, meadow and marsh natural complexes with land-
improvement systems. 

4) A scientifically based model of agricultural land management has been 
developed (using the example of the Gorbakiv village council). 
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ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «БІОТОП» 
 

Дайнеко П.М. 
Херсонський державний університет 

 
Україна пройшла великий шлях на меті до забезпечення охорони природи 

та захисту біотичного різноманіття. Свої наміри вона підтвердила прийнявши 
на законодавчому рівні низку природоохоронних програм та документів, таких 
як Бернська конвенція, Резолюція Постійного комітету Бернської конвенції №4 
від 1996 року, Смарагдова мережа, Natura 2000, Загальноєвропейська стратегія 
збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, Оселищна концепція 
збереження біорізноманіття. В цьому аспекті нагальним постає питання 
вирішення практичних завдань територіальної охорони біорізноманіття, що 
неможливо без формування якісної теоретичної бази в буд-якій галузі знань, 
особливо природничих науках. 

Важливо відзначити, що питанню дефініції понять «біотоп», «оселище», 
«стація» присвячено багато праць як міжнародних так й національних 
науковців, серед яких: Я.П. Дідух, В.М. Сукачов, М.А. Голубець, М. Адварді, 
М.Ф. Реймерс, Р. Гессе, Г. Кауле та інші [2, 3, 6, 8, 12, 13, 16]. Проте дуже часто 
вони різняться між собою, що актуалізує необхідність їх аналізу та 
систематизації. 

Вперше термін «біотоп» запропонував німецький науковець Р. Гессе у 
1924 році. На його думку, біотоп це ділянка земної поверхні з більш-менш 
однотипними абіотичними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом), тобто 
таким неорганічним компонентом біоценозу (екосистеми), який заселений 
певним угрупованням [12]. 

В ході розвитку природничих наук (початок ХХ - середина ХХI ст.), а 
також трансформації наукового мислення спостерігається формування різних 
підходів до вивчення поняття «біотоп» в залежності від напрямків дослідження: 
геоботанічного, географічного, екологічного та зоологічного. 

Коротке «географічне» визначення біотопу надав Г. Кауле як «територія 
життя» чи «ареал життя» певного виду, однак дуже швидко воно втратило свою 
актуальність з огляду на обмеженість його сприйняття [13]. 

У визначенні В.М. Сукачова (1970-ті рр.) біотоп є абіотичним 
компонентом біогеоценозу, зайнятий певним угрупованням (біоценозом) [8]. 
Подібну думку біотопу як неорганічного компонента біогеоценозу розділяли 
ряд науковців радянських наукових шкіл. Так, в біологічному словнику (за 
редакцією академіків АН УССР І.Г. Підоплічка, К.М. Ситника, Р.В. Чаговця) 
надається визначення поняттю «біотоп» відповідно до тверджень Р. Гессе, а 
саме ділянка земної поверхні (суші або водойми) з однотипними абіотичними 
умовами середовища, що її займає певне угруповання організмів [1].  

В Екологічному енциклопедичному словнику (1990) біотоп є природним, 
відносно однорідним життєвим простором певного біоценозу. Крім того, 
автори зазначають, що поняття «біотоп» помилково ототожнюють з поняттям 
«місце існування» [4]. 
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Відповідно до зоологічного підходу біотоп розглядають як середовище 
існування комплексу тварин, що входять до складу біоценозу. 

Прогресивною є думка М. Адварді (1959), відносно якої вид не має 
біотопу, він характеризується місцем існування (стацією, оселищем), а біотоп є 
місцем існування угруповання [16]. Тому вживання терміна «біотоп» стосовно 
«оселища» слушне, якщо йдеться про біоценотичний, а не видовий рівень 
організації [3]. 

Питання тотожності термінів «біотоп» та «оселище» в науковій літературі 
піднімається дуже часто.  

М.Ф. Реймерс в праці «Природопользование» наводить декілька варіантів 
визначення терміну «біотоп» [6]: 

1. Відносно однорідний за абіотичними факторами простір, зайнятий 
біоценозом 

2. Місце існування виду та стації, тобто синонім слова «оселище». 
В сучасній європейській літературі також можна спостерігати 

взаємозамінність цих двох понять, що підтверджують праці різних країн на 
основі загальноєвропейської класифікації EUNIS: Польщі (CORINE biotopes w 
integracji danych przyrodniczych w Polsce), Румунії (Habitatele din România), 
Болгарії (Ръководство за определяне на местообитанията от европейска 
значимост в България), Чеської Республіки (Katalog biotopů České republiky) та 
Словацької Республіки (Katalóg biotopov Slovenska) [7, 9, 10, 11, 14, 15]. 

В оселищній концепції охорони біорізноманіття поняття «біотоп» та 
«оселище» є синонімічними та визначаються як однотипні суходільні або водні 
ділянки, природні, напівприродні або антропогенні, у межах яких певна 
сукупність живих організмів постійно живе, відтворюється або трапляється на 
певних етапах своєї життєдіяльності [5]. 

Цікаво, що в резолюції №6 Бернської конвенції, пташиної директиви ЄС і 
Додатків ІІ,IV,V поряд з вищезазначеним трактуванням біотопу (оселища), 
окремо виділяють поняття «оселище виду», що означає середовище, визначене 
певними абіотичними й біотичними факторами, в яких вид (природної фауни 
або флори) існує на будь-якій стадії свого життєвого циклу. В такому розумінні 
це може бути оселищем птахів чи риб, місцем їх харчування тощо. 

На нашу думку термінологічний апарат з охорони природи потребує 
систематизації та уникнення дублювання, а дефініцію поняття «біотоп» слід 
розглядати у поєднанні декількох підходів: 

1. Біотоп є місцем існування саме угруповання, його вживання актуальне 
у дослідженнях на біоценотичному рівні організації. 

2. Біотоп слід характеризувати як територіальну, реально існуючу 
одиницю. 

3. Важливим компонентом біотопу є біоценоз, що принципово відрізняє 
його від екотопу. 
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КОМАХИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ В ЗООЛОГІЧНИХ ФОНДАХ 
КАФЕДРИ БОТАНІКИ ТА ЗООЛОГІЇ ТНПУ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 
 

Дмитрів В.В., Голіней Г.М. 
Тернопільський національний педагогічний університет  

імені Володимира Гнатюка 
 
Комахи як складова частина біогеоценозів суходолу та водойм зазнають 

впливу різноманітних факторів навколишнього середовища, у свою чергу 
впливаючи на нього. 

Відомий ентомолог Г.Я. Бей-Бієнко (1903-1971) писав, що, якби наша 
планета раптом залишилася без комах, людство спіткала б катастрофа: зникла б 
дуже велика кількість видів тварин і рослин, люди втратили б багато джерел 
харчування та іншої необхідної продукції, знизилася б або вичерпалася 
родючість ґрунту, планета була б завалена відходами. Ріст населених пунктів, 
розширення сільськогосподарських угідь, забруднення довкілля, застосування 
отрутохімікатів – все це призвело до збіднення ентомофауни. 

Основна роль музею природничого профілю - накопичення і збереження 
натуральних природних об’єктів фауни у вигляді колекцій, опудал, препаратів 
тощо, з метою їх подальшого використання у навчальній і науковій роботі, 
демонстрація їх у вигляді експонатів на виставках для поширення наукових 
знань про фауну Західної України [2]. 

Рідкісні види комах включені до охоронних списків Міжнародного союзу 
охорони природи (МСОП; англ. International Union for Conservation, IUCN, 
Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 
існування в Європі (англ. Convention on the Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats), Червоної книги України (2009). Види, які охороняються 
згідно з «Червоною книгою України», є найбільш цінними об’єктами 
зоологічних колекцій, оскільки здобути їх дуже важко і практично неможливо. 

В зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології ТНПУ імені 
Володимира Гнатюка зібрана колекція комах Червоної книги України. Проте 
колекційні матеріали з часом руйнуються і втрачаються. Значна частина 
матеріалу поповнюється студентами під час експедиційних виїздів, 
проходження навчально-польових практик, дані ентомологів-любителів і ін.  

Метою даної роботи є уточнення і узагальнення старих та нових 
відомостей, щодо червонокнижних видів комах у фондах зоологічного музею. 

У колекціях музею представлені види, занесені до Червоної книги України. 
З ряду – Бабки (Odonata), родини – Красуні (Calopterygidae) в колекції два 

види: красуня діва Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) і красуня блискуча 
кримська Calopteryx splendens taurica (Selys, 1853). Природоохоронний статус 
обох видів: вразливий [2, 3]. 

Ряд – Лускокрилі (Lepidoptera) представлений в колекціях 9 видами. 
Родина – Сатурнії (Saturniidae). Сатурнія велика Saturnia pyri ([Denis & 

Schifermüller], 1775). Природоохоронний статус виду: вразливий. 
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Родина – Совки (Noctuidae). Стрічкарка орденська малинова Catocala 
sponsa (Linnaeus, 1767). Природоохоронний статус виду: рідкісний. Стрічкарка 
блакитна Catocala fraxini (Linnaeus, 1758). Природоохоронний статус виду: 
вразливий. 

Родина – Бражники (Sphingidae) представлена двома «червонокнижними» 
видами: бражник мертва голова Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) і бражник 
прозерпіна Proserpinus proserpina (Pallas, 1772). Природоохоронний статус 
видів: рідкісний.  

З родини – Косатцеві (Papilionidae) зберігаються в колекції два види: 
махаон Papilio machaon (Linnaeus, 1758) і подалірій Iphiclides podalirius 
(Linnaeus, 1758). Природоохоронний статус видів: вразливий. 

Родина Німфаліди (Nymphalidae): райдужниця велика Apatura iris 
(Linnaeus, 1758) і стрічкарка тополева Limenitis populi (Linnaeus, 1758). 
Природоохоронний статус обох видів: вразливий.  

Ряд – Твердокрилі (Coleoptera) в колекції представлений 5 видами. 
Родина Жуки-вусачі (Cerambycidae): вусач великий дубовий Cerambyx 

cergo (Linnaeus, 1758) і вусач мускусний Aromia moschata (Linnaeus, 1758). 
Природоохоронний статус видів: вразливий. 

Представник родини Жуки-олені (Lucanidae) – жук-олень, рогач звичайний 
Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758). Природоохоронний статус виду: 
рідкісний.  

Родина Жуки-плавунці (Dytiscidae) - плавунець широкий Dytiscus latissimus 
(Linnaeus, 1758). Природоохоронний статус виду: недостатньо відомий. 

Родина Пластинчастовусі (Scarabaeidae) - скарабей священний Scarabaeus 
sacer (Linnaeus, 1758). Природоохоронний статус виду: зникаючий.  

В колекціях ряд – Перетинчастокрилі (Hymenoptera) представлений 
родиною Справжні бджоли (Apidae). Види: ксилокопа (бджола-тесляр) 
фіолетова Xylocopa (Xylocopa) violacea (Linnaeus, 1758) і джміль моховий 
Bombus (Bombus) muscorum (Linnaeus, 1758. Природоохоронний статус: 
рідкісний.  

Колекція поповнюється цінними екземплярами. Найбільшу цінність 
являють собою зразки видів, які поступово зникають в природі. 

Отже, у зоологічних фондах кафедри ботаніки та зоології ТНПУ 
зберігаються види різних рядів комах, котрі занесені до Червоної книги 
України і доповнюються видами, які мають природоохоронний статус. 
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ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ У КАРПАТСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ПРИРОДНОМУ ПАРКУ 

 
Белей Л.М. 

Карпатський національний природний парк 
 

Карпатський національний природний парк – неприбуткова, 
природоохоронна, рекреаційна, культурно-освітня, науково-дослідна установа 
загальнодержавного значення – входить до складу земель природно-
заповідного фонду України. Парк створений відповідно до Постанови Ради 
Міністрів колишньої УРСР від 03.06.1980 р. за №376 (на момент створення 
входила до складу союзної держави СРСР). 

Загальна площа парку становить 50495 га, в т.ч. найбільшу площу – 
37316,1 га (73,9%) – займають землі, вкриті лісом. В постійному користуванні 
парку є 33998,3 га (91,1%) площі лісів та 3317,8 га (8,9%) – на землях «інших 
користувачів» Верховинського районного лісгоспу та Яремчанської міської 
Ради. 

Ліси парку у верхній частині басейну річки Прут з основними її притоками 
(Жонка, Прутець Чемигівський, Женець, Прутець Яблуницький, Піги, Войтул, 
Верхній Багончик) та, частково, верхів’я річки Чорний Черемош з її лівими 
притоками (Шибенка, Сушарка, Подороватий, Дземброня, Бистрець) добре 
виконують водоохоронні та грунтозахисні функції. Найбільше лісів – 24520,1 га 
(72,12%) – знаходиться в зоні регульованої рекреації. В заповідній зоні 
знаходиться 9418,8 га (27,7%) лісів. Незначна площа – 53,3 га (0,16%) – лісів 
знаходиться в зоні стаціонарної рекреації. Найменша площа – 6,1 га (0,02%) – 
лісів знаходиться в господарській зоні. 

Лісові ресурси (деревного походження) займають особливе місце у 
структурі природоохоронного фонду парку; складають 12740,4 тис.м3 ростучої 
деревини. Зокрема, особливу цінність в біологічному, екологічному, 
лісівничому, науковому та природоохоронному планах становлять запаси 
стиглої і перестійної деревини, що на землях у постійному користуванні 
складають 888,87 тис.м3 (6,98%) на площі 2583,2 га (6,74%) з яких найбільше – 
503,08 тис.м3 (56,6%) – деревини ялини європейської (смерека). Особливо 
цінний вид у структурі лісових деревних ресурсів парку – сосна кедрова 
європейська – входить до списку Директиви 92/43 ЄЕС та резолюції 4 
Бернської конвенції (Додаток І Природні типи оселищ (Habitats) європейського 
значення (ЄС), збереження яких потребує створення територій з особливим 
статусом охорони. Вид занесений до Червоної книги України. Також особливу 
цінність мають старовікові ліси, які у структурі земель парку становлять 3325,8 
га (8,91%). У структурі добре збережених природних лісів парку старовікові 
ліси становлять лише 3244,6 га (землі в постійному користуванні). Вони 
збереглися у вигляді окремих невеликих ділянок, а також масивів різних 
розмірів площ – від 0,4 до 228,5 га. 

Відповідно до постанови КМ України від 14 липня 2000 року № 1127 «Про 
службу державної охорони природно-заповідного фонду України» обов’язки 
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охорони і захисту лісів парку покладено на службу державної охорони, котра 
виконує ряд найважливіших завдань щодо охорони і захисту лісів (охорона 
лісів від самовільних (незаконних) рубок; охорона лісів від пожеж; захист лісу 
від шкідників і хвороб). 

Згідно чинного законодавства, рекреаційна діяльність парку здійснюється 
в межах зон регульованої та стаціонарної рекреації. Рекреаційну цінність 
території парку становлять мальовничі ліси та вершини гір, зокрема г. Говерла 
(2061,0 м н.р.м.), г. Піп Іван Чорногірський (2020,5 м н.р.м.), г. Брескул (1911,5 
м н.р.м.), г. Пожижевська (1822,2 м н.р.м.), г. Хом’як (1542,1 м н.р.м.), г. 
Маковиця (984,5 м н.р.м.). Крім лісових масивів парк має ряд привабливих 
об’єктів пізнавального туризму: вольєрне господарство, водоспад «Пробій» на 
р. Прут, каскад водоспадів у верхів’ї р. Прут, водоспад «Гук» на р. Женець, 
печери Олекси Довбуша, високогірне озеро Несамовите (1750,0 м н.р.м.), озеро 
Марічейка (1510,0 м н.р.м.). За даними відділу рекреації середня кількість 
туристів та відвідувачів парку за останні 10 років становить в межах 35-82 тис. 
осіб на рік. Найбільшу кількість туристів та відвідувачів (87042 осіб) було 
зафіксовано в 2015 році. 

Для попередження та недопущення лісових пожеж (особливо в літній та 
осінній періоди) відділом пропаганди екологічної освіти та відділом охорони та 
збереження природних екосистем проводиться роз’яснювальна робота серед 
населення, туристів та відвідувачів; друкуються короткі повідомлення в 
місцевій газеті «Яремчанський вісник» та квартальнику «Карпатський 
національний». 

Лісовідновлення, переважно, проходить природним шляхом. Частка добре 
структурованих природних лісів є високою (57%). Посадковий матеріал (сіянці, 
саджанці) вирощується на базі селекційного пункту «Підліснів» для створення, 
у разі необхідності, лісових культур. 

Наразі в центрі уваги адміністрації парку надалі залишається екологічна 
кризова ситуація, що склалася в ялинових (смерекових) захисних гірських лісах 
протягом останніх років у вигляді окремих осередків вітровалів та куртинного 
всихання дерев ялини європейської під дією негативних стихійних лих 
(буревійні осінньо-зимові вітри, літня посуха та ін.). Значне погіршення 
екологічного стану ялинових захисних гірських лісів у верхів’ї річки Прут 
(заповідна зона Говерлянського ПНДВ) було зафіксовано в осінньо-зимовий 
період 2006-2007 років, тоді буревійним вітром були пошкоджені (переважно) 
пристигаючі та стиглі деревостани. Площі сухостійних ялинових куртин на 
даний час є різними – найчастіше від 0,2 до 1,3 га. Лише у заповідній зоні парку 
виявлені сухостійні ділянки загальною площею 79,2 га із загальним обсягом 
сухостійної деревини 36939 м3, причому 67% – у високопродуктивних лісових 
масивах. У зоні регульованої та стаціонарної рекреації маршрутним методом 
було обстежено 200 ділянок (таксаційних виділів) загальною площею 1539,9 га. 
На даний час проводяться дослідження на цих ділянках (відповідно до наукової 
теми: «Куртинне всихання чистих смерекових деревостанів на території 
Карпатського національного природного парку та ймовірні причини їх 
виникнення»). Перший етап цієї роботи – (крім стаціонарного) обстеження 
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ялинових лісів рекогносцирувальним методом. Для цього також проводилося 
відділом охорони та збереження природних екосистем лісопатологічне 
обстеження (розпорядження директора за №14 від 29.04.2013 року). На 
більшості ділянках було проведено санітарно-оздоровчі заходи в 2011 та 2012 
роках: санітарно-вибіркові рубки – 895 м3 на площі 57,9 га; очистка лісу від 
захаращення – 170 м3 на площі 58,8 га. Лісоекологічний стан даних ділянок 
задовільний: виявлено окремі дерева (куртини), які мають початкові ознаки 
всихання (передчасне опадання хвої, пожовтіння хвої, пошкодження та 
відмирання кори). Наймовірніший негативний фактор впливу на процеси 
фізіологічного росту дерев смереки – ентомологічний. Як відомо, ялина має 
найбільшу кількість біологічно пов’язаних шкідників. Тут виявлено такі види: 
короїд типограф – (Ips typographus L.); короїд-двійник (Ips duplicates Sahlb.); 
гравер, або халькограф (Pityogenes chalcographus L.); пухнастий лубоїд, або 
поліграф (Polygraphus poligraphus L.); деревинник смугастий (Trypodendron 
lineatus Oliv.). Особливо поширений гравер, або халькограф (Pityogenes 
chalcographus L.), який є найнебезпечнішим. Інший, наймовірніший, фактор 
впливу на фізіологічні процеси росту дерев смереки – фітопатологічний. Як 
відомо, саме в середньоповнотних деревостанах має сприятливі умови опеньок 
осінній (Armillariella mellea (Fr/et Vahl.), що викликає білу периферичну гниль 
комлевої частини стовбура. Першою ознакою ураження опеньком вважається 
затримка початку вегетації дерева. Хвоя на дереві набуває світло-зеленого 
кольору або жовтуватого кольору, іноді, при величезних вогнищах, опадає ще 
зеленою. 

З позицій природоохоронного аспекту – найбільше лісів Карпатського 
національного природного парку знаходиться в зоні регульованої рекреації 
(72,12%). Велика частка їх є, зокрема, у Ворохтянському ПНДВ (99,27%), 
Чорногірському ПНДВ (97,09%), Яблуницькому ПНДВ (92,75%) та 
Яремчанському ПНДВ (91,64%). 

В заповідній зоні знаходиться 27,7% лісів парку. Велика частка їх є, 
зокрема, у Високогірному ПНДВ (83,5%), Говерлянському ПНДВ (77,8%), 
Бистрецькому ПНДВ (59,35%) та Женецькому ПНДВ (26,53%). 

Територія Карпатського національного природного парку 
характеризуються дуже високою лісистістю (88,71%). Висока лісистість 
території є, зокрема, Вороненківського ПНДВ (95,27%), Татарівського ПНДВ 
(94,88%), Чорногірського ПНДВ (94,87%) та Ворохтянського ПНДВ (93,29%). 
Породний склад лісів характеризується перевагою ялини європейської. Велика 
частка їх є, зокрема, у Ворохтянському ПНДВ (85,0%), Чорногірському ПНДВ 
(83,0%), Яблуницькому ПНДВ (59,35%) та Вороненківському ПНДВ (69,0%). 
Бук лісовий має лише перевагу в Яремчанському ПНДВ (50,0%). Ялиця біла 
має перевагу лише в Підліснівському ПНДВ (39,0%). Велика частка лісів 
(близько 55%) зосереджена в двох лісорослинних поясах – буково-ялицевих з 
домішкою смереки лісів (600-850 м.н.р.м.) та буково-ялицево-смерекових лісів 
(720-1170 м н.р.м.). 

Збереження і різностороннє вивчення природних (еталонних) та 
господарських (рекреаційних) лісів – актуальні завдання парку. 
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ПОШИРЕННЯ ХОВРАХА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (SPERMOPHILUS 
CITELLUS) НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Когутяк Я.М., Білівська В.Ю. 

Національний природний парк «Хотинський» 
 

Актуальність теми. Невід’ємною складовою частиною унікального 
генофонду регіону є мікромамалії. Як складова частина оселищ, вони 
відіграють важливу роль  у трофічних ланцюгах, в значній мірі визначаючи 
формування і розвиток природних екосистем, реальну і потенційну їх 
продуктивність. Такі угруповання можуть розглядатись як цінна біологічна 
модель у зв’язку з їх епідеміологічним і господарським значенням. Особливо  
відчутна їх роль на заповідних територіях, зокрема на таких, що піддавались 
або піддаються значному антропогенному навантаженню. Територія середньої 
течії Дністра відноситься до одного з найбільш антропогенізованих заповідних 
об’єктів, адже розміщене тут Дністровське водосховище є штучно створеним 
об’єктом, екосистема якого зазнала значних змін в результаті зарегулювання 
стоку Дністра. Прибережна смуга та заплавні ділянки теж піддались значній 
трансформації. Результатом зміни прибережних агроценозів відбулось 
системне переформування окремих елементів екосистеми. Мікромамалії стали 
чітким індикатором таких змін. 

Поширення цієї групи ссавців на території північної Буковини повною 
мірою не досліджено і структура угруповань не піддавалась детальному 
аналізу. Окремі спроби вивчення дрібних гризунів на території Західної 
України приурочені до другої половини минулого століття [4,5,10-12].  

Ховрах європейський - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – один з 
найменш досліджених видів гризунів фауни України. Європейський вид, ареал 
якого колись простягався від Альп через центральну та південну Європу на схід 
до України і Молдови. Дотепер лише у загальних рисах встановлені 
закономірності їх географічного поширення у західному регіоні України. В 
Україні в середині 1970-х років, знахідки виду були відомі в Закарпатській, 
Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях [1-4]. 

Основними осередками місць проживання виду є, в основному, 
деградовані пасовища, площа та умови проживання яких постійно 
погіршується. В зв’язку з цим вид вважається особливо вразливим. 

Як вид, що знаходився в критичному стані був занесений до ІІ видання 
ЧКУ (1995) [8], як вид, що зменшує чисельність на всьому ареалі, занесений до 
Червоної книги МСОП [9,14] і як вид, що підлягає особливій охороні, до 
Бернської конвенції [4]. До моменту проведення досліджень, що лягли в основу 
даної статті, існували всі підстави вважати, що в Україні цей вид втрачено 
безповоротно. Природоохоронний статус виду: Зниклий. 

Факторами скорочення популяцій, на думку різних авторів [6,7,12] стали 
значна фрагментація ареалу, втрата природних біотопів, зменшення 
пасовищного навантаження на лучні екосистеми та антропогенний вплив 
людини (наприклад, знищення гризунів з метою збереження посівів). 

Мета дослідження – узагальнити всі доступні для аналізу дані про 
знахідки Spermophilus citellus на території північної Буковини, дослідити 
поширення та структуру угруповань вказаного виду. 
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Результати та обговорення 
Перша колонія ховраха європейського була виявлена при проведенні 

природоохоронних заходів на території іхтіологічного заказника «Дарабанське 
плесо» в травні 2011 року. З метою перевірки достовірності отриманого 
матеріалу, протягом наступних років було опрацьовано всі доступні колекційні 
фонди та літературні джерела, проведено опитування колег та проведено кілька 
спеціальних експедиційних виїздів в місця ймовірного розташування колоній 
виду Spermophilus citellus (Хотинський, Кельменецький район, Чернівецька 
область). Було проаналізовано колекційні зразки зоологічного музею ЧНУ ім. 
Ю. Федьковича, однак екземплярів Spermophilus citellus виявлено не було. 

Дані про місця імовірного знаходження виду на території Чернівецької 
області були отримані шляхом проведення опитування місцевих мешканців та 
працівників науково-дослідних природоохоронних відділень національного 
природного парку «Хотинський». Розташування колоній приурочене до 
рівнинних пасовищних територій Хотинського та Кельменецького районів 
Чернівецької області, що тяжіють до наявності поблизу водних об’єктів. 

Дослідження проводились на території Хотинського та Кельменецького 
районів Чернівецької області з 2011 року. Перша досліджена ділянка 
знаходиться на території колишнього села Дарабани, відселеного на початку 
80-х років ХХ століття у зв’язку зі створенням Дністровського водосховища. 
Описувана ділянка приурочена до полого-покатого (7-10 градусів) підніжжя 
схилу III тераси Дністра східної експозиції і відокремлена від схилу 1-1,5-
метровими уступом колишньої межі розорювання. Поперек схилу залишились 
рештки міжгосподарських валів (меж ділянок городів) висотою до 0,2-0,4 м. За 
результатами обстеження матеріалу конусів виносу з нір, ґрунти можна 
віднести до лучно-чорноземних, притаманних саме до першої тераси р. Дністер, 
злегка еродованих, окультурених тривалим сільськогосподарським 
використанням (присадибні городи). Нині відбувається процес ренатуралізації 
процесів ґрунтоутворення на фоні незначної пасовищної дигресії 
відновлюваного рослинного покриву. Через ділянку, яку займає колонія 
проходить дорога, на якій велись спостереження. Недалеко від дороги, на 
відстані не більше 15 метрів, протікає ріка Дністер. 

Досліджене поселення розташовано на полях багаторічних трав 
(переважно люцерна), які на даний час використовують під випас худоби. З 
трав’янистих рослин значна частка припадає на злакові та бобові, зустрічалися 
представники родини Аsteraceae та Urtilaceae . Зустрічалися представники 
родини Розові (Rosa canina L.) у вигляді поодиноких кущів. Щільні зарості 
утворювала акація. Ближче до села зустрічалися насадження плодових дерев: 
груші, яблуні, сливи. Береги річки подекуди вкриті чагарниками та 
прибережною рослинністю. 

Ділянка на якій розміщується колонія має видовжену прямокутну форму, 
довжиною приблизно 1 км. та шириною, що коливається в межах 80-120 метрів. 
Нижня межа колонії безпосередньо примикає до урізу води Дністровського 
водосховища. Нори розташовані всього в кількох метрах від берегової лінії та 
розміщуються групами. Поряд з основним входом, на відстані 3-5 метрів 
знаходяться запасні. Нерідко запасні входи замасковані густою рослинністю. 

Колонія ховрахів являє собою елементарні територіальні об’єднання 
особин. Це своєрідний населений пункт зі своїми зв’язками, дорогами, 
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пунктами спостереження та ієрархією. Кожна тварина має свою індивідуальну 
ділянку, яка мітиться та охороняється від посягань чужаків. Найбільша 
активність  ховрахів спостерігалася вранці (з 6 до 11 години) та ввечері (з 16 
години). Час активності та її тривалість змінювались в залежності від погодних 
умов. Так, в особливо спекотні  дні (коли температура вдень сягала 30 
градусів), активність спадала вже до 9 ранку, а відновлювалась лише з 18 год.  

Для того, щоб оцінити чисельність колонії ховрахів, було підраховано 
число вхідних отворів на п’яти випадково вибраних ділянках, площею 100 м2 
(10*10 м). Далі, сумуючи дані по п’ятьох ділянках, розрахували відносну 
чисельність тварин на 1 м2. Відносна чисельність на досліджуваній території  
склала 0,04 тварини на 1 м2. 

Для порівняння зміни чисельності колонії з наближенням до населеного 
пункту, було закладено 3 ділянки розмірами по 100 м2, у безпосередній 
близькості від села, недалеко від полів, відведених під сільськогосподарські 
культури. 

Всі три ділянки розміщувалися на рівнинній території.  Відносна 
чисельність тварин склала 0,02 особини на 1 м2, що майже в два рази менше від 
кількості тварин на територіях, відданих під пасовища. Це можна пояснити 
збільшення негативного впливу на тварин людини, зокрема обробітком землі та 
внесення пестицидів й отрутохімікатів. 

Для з’ясування закономірностей розташування нір в ході дослідження було 
взято 100 нірок на довільно вибраній території. З них: під кущами, скупченнями 
рослин – 57%; на відкритій місцевості – 33%; у схилі, виступах землі, 
підмитому березі – 12%, під коренями дерев -8%. Звідси можна зробити 
висновок, що свої нори ховрахи намагаються влаштовувати під невеликими 
прикриттями, такими як суха трава, гілки, кущі, що слугують захистом  та 
засобом маскування. 

Під час опису колонії було підраховано кількість нір на довільно вибраних 
ділянка розміром 10*10 м кожна, які розташовувались на різних територіях. 
Досліджувалася зміна кількості нір по мірі віддаленості від водойми (Дністра). 
Поблизу води (відстань – 12-15 м) знайдено 3 нори; рівнинна частина (20-25 м) 
– 9 нір; власне схил (ближче до вершини) – 5 нір. Припускається, що ховрахи 
намагаються уникати облаштування нір поблизу водойми, оскільки є 
можливість затоплення та надмірна кількість вологи у ґрунті. Невелику 
кількість вхідних отворів на схилі також можна пов’язати з наближенням до 
людського житла, оскільки вершина схилу віддана під садові насадження та 
дачні ділянки. 

Був також здійснений огляд нір на відсутність чи наявність господарів. 
Доказом того, що нора заселена можуть бути свіжі купки ґрунту, що 
викидаються по мірі проривання нори. Також необхідно уважно оглядати вхід в 
нору: свіжі залишки рослин, частинки хутра, свіжі сліди біля нори – є доказом 
їх заселеності. Входи у покинуті нори можуть бути затягнуті павутиною, 
напівзасипані, не мати свіжих слідів. Із 100 оглянутих нір – 74 були заселені, 26 
– покинуті, 9 нірок були зовсім свіжими. 

Розміри вхідного отвору в значній мірі слугують ознакою видової 
належності. Діаметр нормального входу  у різних видів тварин може мати 
різний діаметр. З літературних джерел відомо, що діаметр нори дрібних 
ховрахів може складати 5,5-8 см, крупних – 7-10 см [6]. 
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За результатами проведених досліджень, форма отворів кругла, діаметром 
8-12 см. У випадку розміщення отвору на схилі, нижня частина його розширена 
з чітко вираженими ознаками переробки землі. Здебільшого нори розташовані 
на відкритих ділянках та приурочені до межі колишніх сільськогосподарських 
угідь, що, очевидно, пов’язано з легкістю обробки ґрунту.  

При обстеженні виявлені жилі нори, закинуті та незавершені. На ділянці 80 
х 200 м виявлено 7 жилих, 1 закинута та 2 незакінчених нори. Кількість нір 
може бути більшою, враховуючи характер маскування частини отворів в густій 
рослинності. 

При дослідженні колонії були зроблені проміри 56 нір. Середній діаметр 
досліджених нір становить 7,01 см, що може слугувати ще одним доказом того, 
що дана колонія належить ховрахам. 

Виявлені особини мали розмір 18-24 см. Довжина хвоста складала 6-8 см. 
Забарвлення спини - бурувато-сіре, боків – бурувато-рижого кольору, що є 
підтвердженням того, що вказані особини належать саме виду - ховрах 
європейський  (Spermophilus citellus). У дорослих особин на спинній частині 
тіла розміщені світлі плямки з чіткою окантовкою. У молодих особин плями 
відсутні. Очі великі, чітко виражені з світлою окантовкою. Сім’ї ховраха даної 
колонії нараховують до 6 молодих особин.  

В ході подальших досліджень було виявлено ще п’ять  колоній ховраха 
європейського:  

-  околиця с. Пригородок, Хотинського району, Чернівецької області, 
урочище «Варниця»; 

- околиця с. Оселівка, Кельменецького району,Чернівецької області;  
- околиця с. Кроква, Кельменецького району,Чернівецької області, 

урочище «Китрос»; 
- околиця с. Оселівка, Кельменецького району,Чернівецької області;  
- околиця с. Бабин, Кельменецького району,Чернівецької області; 
- околиця с. Ленківці, Кельменецького району,Чернівецької області; 
 
Висновки 
1. Проведені спостереження вказують на наявність на території 

Хотинського і Кельменецького районів Чернівецької області колоній виду 
Spermophilus citellus. 

2. Всі виявлені колонії потребують додатковог спостереження з метою 
визначення чисельності та екологічного стану популяції. 

3. Наявність колоній Ховраха європейського, що здатні до 
самовідтворення, дає можливість організації  комплексу природоохоронних та 
відтворювальних заходів, спрямованих на збереження виду, який знаходиться 
на межі зникнення як у західному регіоні, так і на території України в цілому. 

4. З метою реалізації програми збереження виду Spermophilus citellus 
необхідно здійснити ряд організаційних заходів щодо додаткової охорони 
ділянок розташування встановлених колоній та дослідити прилеглі території 
щодо можливого розміщення інших. 

5. Подальше існування виду на досліджуваній території потребує 
розробки та реалізації Програми з відтворення виду Spermophilus citellus та 
приєднання ареалу поширення до переліку природоохоронних територій. 
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