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Секція І «Екологічна безпека регіонів»
Nihat Uysal, stud.
Universitatea Ecologica din Bucuresti, Romania
ENVIRONMENTAL ISSUES IN ROMANIA
Air pollution and water pollution caused by industry are serious
environmental problems in Romania. The country’s factories, chemical
plants, and electric power plants depend heavily on burning fossil fuels,
a process that emits high levels of carbon dioxide and sulfur dioxide - a
key component of acid rain. The industrial centers of central Romania,
and Giurgiu, in the south, have severe air pollution problems. Bucharest,
the capital, also has serious air pollution. Much of the nation’s industrial
runoff ends up in the Danube river system, making water unsafe for
drinking and threatening the diverse ecosystems of the Danube delta.
The delta, the largest in Europe, was declared a World Heritage Site in
1991. Its lakes and marshes are home to hundreds of species of birds
and dozens of fish and reptile species, many of which are threatened
with extinction.
Poor farming practices, especially infrequent crop rotation, have led
to severe soil degradation and erosion in parts of Romania, although
today, nearly half of all Romanians still live out of farming, in rural
areas. In the 1980s large tracts of marshland lining the Danube were
drained and converted to cropland to aid food production. Deforestation,
however, is not a serious problem in Romania, where forests cover 27.7
percent of the land. Romania has already started investing in clean
energy, such as solar, wind and hydro energy sources. Also, several
projects on using geothermal energy have already been implemented in
the country. Climate change: Romania suffers great consequences of
climate change in a form of tornadoes, floods and desertification. The
country has had records of occasional tornadoes since late 19th century
but in the last few years number of tornado-force winds beat all the
previous records, with 9 tornadoes in less than a year, during 2005.
Floods in Romania also became frequent and abundant, taking many
lives, affecting over 1500 settlements, and causing thousands
evacuations. Yet another serious effect of changes in a global climate
regime is drought that has been predicted to turn Romanian region
Dobrudgia into a desert, within the next 100 years.

16

Матухно О.С., ст., Вишнікіна О.В., к.х.н., доц.
Університет митної справи та фінансів
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГАЛУЗІ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Важливою умовою сталого розвитку є екологізація всіх
сфер господарської діяльності людини. Під екологізацією розуміють науково-обґрунтовану діяльність людини, спрямовану на гармонічну взаємодію людського суспільства з природним середовищем. Екологізацію можна визначити, як сукупність засобів і методів, які спрямовані на збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів.
Метою даної роботи є узагальнення та систематизація існуючої інформації щодо екологічних проблем ресторанної
сфери, а також визначення основних напрямків щодо її екологізації.
Рівень споживання природних ресурсів зростає. За оцінками експертів [1-4] продукти харчування та напої, особистий
транспорт, житлове господарство є причиною найбільшого
екологічного впливу в рамках життєвого циклу: у сукупності
ці категорії споживання надають від 70% до 80% впливу на
навколишнє середовище і складають 60% споживчих витрат.
Тому виникає необхідність усунення залежності між економічним розвитком готельно-ресторанної галузі і її негативним
впливом на навколишнє середовище, пов'язаним із споживанням, використанням ресурсів і утворенням відходів.
Ресторанна сфера споживає значну кількість енергії, води,
хімічних засобів, продукує великий обсяг побутових відходів.
Незважаючи на застосування новітніх технологій, спеціальне
обладнання для економії енергії, води й інших ресурсів, їх
використання у ресторанній галузі залишається значним.
Заклади харчування здійснюють багатоаспектний екологічний вплив на водне середовище (споживання води, скидання
забруднених вод). Окрім того, погіршують стан повітря через
викиди парникових та інших газів при приготуванні харчових
продуктів, є джерелами локального шумового та світлового
забруднення.
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Проблема сталого розвитку ресторанної галузі не лише в
значних обсягах використання ресурсів, харчові підприємства
серед компаній сфери обслуговування створюють найбільшу
кількість відходів.
Несприятливий вплив на навколишнє середовище збільшився і поглибився через пандемію COVID-19 через застосування більшої кількості одноразових предметів (окрім звичного одноразового посуду значно більше використовується
рукавичок, паперових серветок, а також медичні маски).
Основні напрямки екологізації закладів ресторанного господарства: зменшення обсягів сміття (за рахунок компостування, сортування, передачу на переробку); відмова від використання одноразового пластикового посуду та пакування;
використання лише місцевих продуктів (для зменшення вуглецевого сліду через зменшення відстаней перевезення продуктів); інформування відвідувачів про екологічну політику
закладу; екологічність у створенні інтер’єрів закладів (наприклад, меблі виготовлені з перероблених матеріалів, що підлягають подальшій переробці); застосування альтернативних
джерел енергії; економія тепла, води; застосування екологічно-безпечних миючих засобів.
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FIVE THINGS MOROCCO IS DOING ABOUT CLIMATE
CHANGE
Morocco knows it will be affected by climate change, it’s just a
question of how badly. It is already feeling the effects: The rate
of economic growth fell to 1,5% this year because of a severe
drought in 2015. If just one season of poor rain can depress Morocco’s economy by causing bad harvests, what sort of havoc will
the greater extremes of climate change wreak as the planet gets
hotter? Conserving the water stored naturally in underground aquifers is a case in point. New policies protect this precious natural
resource, while making sure there is enough water to go around to
meet the needs of agriculture; an industry that is a critical source
of employment. Here are five things Morocco is doing to reap the
triple benefits of adapting to climate change, lessening its impact
and creating new opportunities:
Morocco aims to generate 52% of its electricity needs from renewable energy by 2030, and is stimulating local manufacturing
with a target of sourcing 35% of the second phase of the NOOR
concentrated solar plant from local producers.
Morocco has lifted all subsidies on diesel, gasoline and heavy
fuel oil to encourage more efficient use of energy and to free up
resources to invest in the transition to a green economy.
The Plan Maroc Vert aims to protect the environment as well
as the livelihoods of Moroccans. Agriculture accounts for only
15% of its Gross Domestic Product, but farming still employs
40% of its workforce. Morocco has begun treating its ocean as a
natural resource with the same importance as the land, with improved coastal zone management and the development of sustainable aquaculture. Fishing makes up 56% of the country’s agricultural exports. Morocco is making an effort to conserve its underground aquifers, a natural source of fresh water that, if left clean
and undisturbed, replenishes itself. It’s a win for the environment
and for current and future generations of Moroccans.
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AIR QUALITY OF LARGE CITIES
In this paper, part of the vast and widely dispersed information
on air quality that is available at this time on the Internet was
compiled.
An important aspect to bear in mind when managing
information is careful examination of measurements, the
discarding of corrupt or bad quality data and the corresponding
homogenization of records before the comparison of the results, as
well as necessary harmonization of methods and periods of
measurements. The current state of air quality worldwide indicates
that SO2 maintains a downward tendency throughout the world,
with the exception of some Central American and Asian cities.
NO2 maintains levels very close to the WHO guideline value
throughout the world.
However, in certain cities such as Kiev, Beijing and
Guangzhou the figures are approximately three times higher than
the WHO guideline value.
Particulate matter is a major problem in almost all of Asia,
exceeding 300 mg/m3 in many cities, like two Latin-American
cities, Tegucigalpa and Montevideo. In the Asian databases
consulted, only Japan showed really low figures.
Ground-level ozone presents average values that exceed the
selected guideline values in all of the analysis by regions, income
level and number of inhabitants, demonstrating that this is a global
problem with consequences for rich and poor countries, large
and medium cities and all the regions.
In general, the worldwide tendency is to reduce the concentrations of pollutants owing to the increasingly strong restrictions
which local governments and international organizations impose.
However, in poor countries and those with low average incomes, concentrations of air pollutants remain high and the tendency will be to increase their emission levels as they develop,
making the problem worse.
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ДО ПИТАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ
ВІДХОДАМИ
Одне з основних положень концепції сталого розвитку є
те, що розвиток суспільства має відбуватися за умови збереження природи. Проблема поводження з відходами є однією з
ключових екологічних проблем для України. В Україні зберігається тенденція до прогресуючого збільшення обсягу утворення та вивезення на полігони твердих побутових відходів.
За даними [1-2] в Україні утворено близько 53 млн.м3 твердих
побутових відходів, що становить близько 11 млн. тонн. Основна маса твердих побутових відходів розміщується на полігонах та звалищах, кількість яких складає біля 4,5 тис., загальною
площею майже 7,8 тис. га.
Сталий розвиток галузі поводження з твердими побутовими відходами означає її економічне удосконалення з урахуванням соціальних аспектів, економії ресурсів та мінімізації
негативного впливу на навколишнє середовище.
Економічний ефект сталого розвитку галузі поводження з
твердими побутовими відходами полягає в наступному:
- підвищення доходів регіональних і місцевих бюджетів
завдяки податкам на прибуток та активам, задіяним у здійсненні нових операцій із сортування й переробки відходів;
- впровадження низьковідходних технологій та економія
ресурсів;
- збереження земель для розвитку сільського господарства, будівництва й відпочинку внаслідок зменшення обсягів
захоронення твердих побутових відходів;
- економія первинних ресурсів за рахунок роздільного
збирання твердих побутових відходів, подальшої переробки
ресурсоцінних відходів і використання у виробництві електроенергії та тепла відходів, що не переробляються.
Соціальний ефект:
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- створення нових робочих місць у галузі поводження з
твердими побутовими відходами;
- очищення міської та сільської місцевості;
- зменшення рівня захворюваності;
- підвищення обізнаності населення;
- виховання бережливого ставлення до природи;
Екологічний ефект:
- запобігання забрудненню атмосфери, ґрунту та ґрунтових вод;
- збереження біорізноманіття та охорона довкілля;
- зменшення викидів парникових газів, звалищного газу;
- економія вичерпних джерел енергії та розвиток використання альтернативних джерел;
- сприяння формуванню більш екологічного іміджу громад, міст і регіонів.
Вирішити проблеми з відходами та забрудненням довкілля
шляхом перетворення їх на ресурс намагається останні декілька років Європейський Союз, запровадивши «циркулярну
економіку» або «економіку замкненого циклу». Застосування
системи управління відходами – базовий принцип циркулярної економіки. Найбільш ефективна стратегія поводження з
твердими побутовими відходами в циркулярній економіці −
Reduce – скорочення споживання ресурсів при виробництві
товарів, Reuse – повторне використання, Recycle − переробка.
Таким чином, керівні принципи системи управління відходами повинні базуватись на сталому розвитку, запобіганні
утворенню відходів, циркулярній та зеленій економіці, ефективному використанні ресурсів, впровадженні розширеної відповідальності виробника та найкращих доступних технологій. В свою чергу, стале поводження з твердими побутовими
відходами є запорукою сталого розвитку громад.
Література
1. Відходи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
БІОІНДИКАЦІЙНИМ МЕТОДОМ З
ВИКОРИСТАННЯМ СІЛЬГОСПКУЛЬТУР
Водна складова навколишнього природного середовища
відіграє важливу роль в життєдіяльності всіх організмів. При
цьому стан водних об’єктів значимо впливає на її якість. Чистота водних об’єктів також відіграє важливу роль і в агроекології, дозволяючи здійснювати раціональне природокористування та отримувати екологічно безпечні продукти. Відповідно, дослідженню вод, як підземних, так і поверхневих, приділяється значна увага. Серед методів, що застосовуються,
виділяють фізичні, фізико-хімічні, хімічні. Останнім часом
все більше поширення отримують методи біоіндикації, тобто
оцінювання стану середовища за допомогою живих організмів. Доступні та відносно дешеві, ці методи дозволяють швидко відзначити наявність або зміну антропогенного навантаження. Враховуючи вищезазначене, питання дослідження
стану вод з використанням методу біоіндикації є актуальним.
Метою роботи є дослідження стану водних об’єктів з використанням біоіндикаційного методу на прикладі окремих
джерел Красноградського району Харківської області.
Активна рослинницька сільськогосподарська діяльність,
що здійснюється в цьому районі, вказує на можливість застосування окремих культур у якості біоіндикаторів для дослідження стану водних об’єктів, на які може здійснювати вплив
агропромислова та видобувна діяльність [1]. При цьому до
водних джерел можливе потрапляння різних забруднюючих
речовини, в тому числі пестицидів, добрив та хімічних сполук, які використовуються в газодобувній промисловості та
виникнення в подальшому надзвичайної ситуації.
В роботі в якості біоіндикаторів запропоновано використовувати, серед інших, такі рослини як томат, кукурудзу, горох, моркву.
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Дослідження стану підземних та поверхневих вод різного
складу базується на зрошенні ними ізольованих та не ізольованих від зовнішніх кліматичних впливів рослин, висіяних в
грунті одного типу.
Для експерименту були обрано такі зразки води: поверхневого джерела (ставок) та підземного джерела (колодязь),
питна вода ( свердловина глибиною у 70 м). Їх мінералізація
коливається в діапазоні від 500 мг/л до 3,2 г/л, а коефіцієнт
ідентифікації – від 0,2 до 12 [2].
Дослідження здійснюється протягом декількох місяців.
Отримані результати щодо антропогенного впливу на стан
водних об’єктів планується використовувати в природоохоронній та агроекологічній діяльності.
Список використаних джерел
1. Лобойченко В.М., Байдужий В.В., Груздова В.О. Дослідження стану окремих водних об'єктів Харківської області,
що знаходяться під впливом техногенних факторів // Problems
of Emergency Situations: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції. – Харків: Національний університет
цивільного захисту України, 2020. – С. 374 – 376.
2. V. Loboichenko, V. Strelec. The natural waters and aqueous solutions express-identification as element of determination of
possible emergency situation. Water and Energy International.
-2018. - Vol. 61/RNI, no. 9. - Р. 43 - 51.
Бенедюк О.Б., маг., Нагаєва С.П.,к.геогр.н.,доц.
Одеський державний екологічний університет
ВПЛИВ ЕКОТУРИЗТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ТЕРИТОРІЮ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО
ЗАПОВІДНИКА
Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) займає майже
2,5% території Карпатського регіону. Його екосистеми віднесені до найцінніших на нашій планеті, і з 1993 р. входять до
між-народної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Загальна площа заповідника – 53,63 тис. га. У заповiднику
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вiдмiчено 64 види рослин i 72 види тварин, занесених до Червоної книги України та до Європейського Червоного списку.
Екологічний туризм на території КБЗ є моделлю збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів як
важливого принципу сталого розвитку регіону. Стратегічна
його мета – лімітована потребами збереження довкілля рекреаційна діяльність.
Екотуризм у КБЗ охоплює всі види туризму. Його привабливість полягає в біологічному та ландшафтному різноманітті. Щороку тисячі туристів користуються туристичнорекреаційними можливостями заповідника. Для прикладу, у
2003 р. КБЗ відвідало 32 тис. туристів. Обсяг наданих послуг
становив 29 тис. грн. (у 2002 р. обсяг послуг був на 40 %
менший). Найбільший час відвідування КБЗ з червня по вересень.
На території КБЗ розгорнута мережа еколого-освітніх та
науково-пізнавальних маршрутів. Це один з найбільших еколого-освітніх центрів Карпатського регіону. Протяжність
екотуристичного маршруту складає 14 км і переход туди і назад займає 12 год. Початок маршруту знаходиться на відстані
4 км від центру села Усть-Говерла і розміщений на висоті біля 750 м н. р. м. Наступна станція - “Гать на УстєБребенєскула”, 770 м н.р.м. На відстані 4,8 км від початку
маршруту знаходиться місце відпочинку біля моста через річку Говерла. На висоті 1050 м н.р.м. знаходться перетин лісових стежок, а на висоті 1440 м н.р.м. полонина Брецкул.
Останні точки маршруту урочище Перемичка та вершина гори Говерла.
Виробнича діяльність в даний час створює великий тиск
на довкілля. За даними науковців упродовж одного року на
середньостатистичного жителя області виробляється приблизно 22 тонни різного роду відходів.
Активне задіяння природорекреаційного потенціалу заповідних територій і КБЗ зокрема в туристичних цілях дозволить зменшити промислове навантаження на довкілля. Туризм у Карпатах є одночасно дуже важливою перспективою
для розвитку регіону і також значною екологічною пробле25

мою, особливо для тих територій, що відносяться до так званих “гарячих точок”. Згідно з даними WWF, Українські Карпати відносяться до території Карпат, яку найменше відвідують туристи – до 200 тис. на рік.
Навіть при таких обсягах неорганізований і нецивілізований туризм завдає великої шкоди довкіллю. Однак, їх наявність безпомилково підтверджується поламаними молодими
деревами чи чагарниками, зірваними і пізніше викинутими
квітами, в тому числі рідкісних видів, консервними бляшанками, поліетиленовими мішками, розбитими пляшками та іншим сміттям. Особливо болючою є ця проблема для Рахівщини, що є Меккою для “активних” і не завжди екологічно
свідомих туристів, та її найвищої гірської вершини, яка є
водночас найвищою точкою Українських Карпат – г. Говерли.
Отже, потрібно звернути увагу на екотуризм на території
Карпатського біосферного заповідника, щоб він ніяким чином
не шкодив навколишньому середовищу. Звичайно, силами
одного, хай і дуже авторитетного та досвідченого у справах
екотуризму, Карпатського біосферного заповідника проблеми
не розв’язати. Це можливо за умови скоординованості зусиль
усіх зацікавлених сторін, за активної підтримки держави, коли ці зв’язки з потенційно можливих ставатимуть новою реальністю суб’єктивно-об’єктивних відносин у галузі, формуватимуть сприятливіший інвестиційний клімат, оскільки
базуватимуться на реальному зацікавленні людей у результатах їхньої праці.
Білоус Р.І.,ст., Попович О.Р., к.т.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ
ВІДХОДІВ
Лікарні, лабораторії та інші медичні заклади створюють
величезну кількість відходів. Це відбувається в ході діагностики й лікування пацієнтів, профілактики захворювань. Осо26

бливо збільшилася кількість медичних відходів у період пандемії. Ці відходи несуть ризики хімічних, токсичних, канцерогенних, мутагенних і радіаційних впливів на організм людини, травматизму та інфікування. На сьогоднішній день, з
інфекційних відділень лікарень почала утворюватися велика
кількість матеріалу, що заражена коронавірусом. Ця проблема з кожним днем набуває більш загрозливих форм.
Ретельна система поділу медичних відходів створена з метою виділення інфекційних або хімічно небезпечних відходів із загальної кількості відходів. Засоби індивідуального
захисту, такі як маски і одноразові рукавички, слід віднести
до категорії В.
Всі роботи по знешкодженню і знищенню сировини можуть здійснювати виключно ті організації, які отримали
відповідну ліцензію від місцевих органів санітарного контролю. При цьому компанія повинна мати все необхідне обладнання і мати штат кваліфікованих співробітників.
Існує кілька способів переробки небезпечного медичного сировини: поховання на спеціальному полігоні, складування і
зберігання в спеціально відведених місцях, здійснюється
тільки після обов'язкової дезінфекції , спалювання різними
способами.
Найбільш безпечними є спалювання в спеціальних печах і
плазмових установках. Також часто вдаються до піролізу безкисневого розкладання сировини при екстремально високих температурах. Органічні речовини відходів перетворюються на так званий піролізний газ і залишок – негорючі
мінералізовані з’єднання або золу, що становлять лише 3-5%
від вихідної кількості відходів. На даний момент в Україні є
піч-інсинератор СР-1000,що знаходиться на у Києві на базі
однієї з провідних компаній по утилізації медичних відходів
«ER-tec». Піч-інсинератор є мобільним комплексом і може
транспортуватися спеціальним автомобілем по всій території
України.
Актуальною на даний момент є утилізація саме засобів
індивідуального захисту. За стандартами їх обов’язково знезаражувати: збирати в герметичні контейнери та транспорту27

вати на спалювання підприємствам, що мають відповідні потужності та ліцензію. У будь-якому випадку, до систем фільтрації на українських підприємствах будь-якої спрямованості,
в тому числі і сміттєспалювальних, є серйозні питання. Виходить так, що під час процесу горіння викиди істотно забруднюють атмосферу. А в зв'язку з ростом обсягів відходів,
рівень забруднення нашого повітря стає все вище.
На жаль, через брак знань у більшості населення , про поводження з інфекційними відходами більша частина людей
скидає їх на відкриті місця та в деяких випадках із побутовими відходами. Таке безсистемне скидання цього сміття створює засмічення водних шляхів та погіршує забруднення навколишнього середовища. Так ми можемо бачити засмічені
парки,лісосмуги і водойми звичайними медичними масками.
На мою думку, найкращим прикладом для всіх країн у
питанні утилізації медичних відходів можна вважати Німеччину, яка володіє найбільш прогресивними методами
вирішення цієї глобальної проблеми. Головний принцип
німецької технології полягає в тому, що медичні відходи не
спалюють , а дезінфікують із застосуванням пари. Після таких заходів медичне сміття можна утилізовувати, як звичайне побутове. Німеччина проводить різні проекти з іншими
країнами, відкриваючи спеціальні центри, головним завданням яких є досягення кращого рівня гігієни в лікарнях та
надійне знешкодження медичних відходів,особливо у період
пандемії.
Бондаренко Ю.В., ст., Душкін С.С., к.т.н., доцент кафедри.
Національний університет цивільного захисту України
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
АМІАКОПРОВОДУ ПРИ АВАРІЇ
На сьогоднішній день зберігання аміаку належить до числа найбільш екологічно небезпечних процесів хімічної промисловості. Витоки аміаку, виробничі неполадки, пошкодження трубопроводів та арматури можуть завдати суттєвої
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шкоди довкіллю та призвести до виникнення загрози життю
та здоров'ю людей.
Магістральний аміакопровід призначений для транспортування рідкого аміаку для подальшого постачання його на експорт, а також для видачі його по трасі споживачам сільського
господарства.
Магістральний аміакопровід - технологічний комплекс,
що функціонує як єдина система транспортування рідкого
аміаку, і яким здійснюються транзитні, міждержавні і міжрегіональні постачання аміаку споживачам, у тому числі і на
експорт.
Трубопровідний транспорт є екологічно безпечним, але
існують специфічні аспекти негативного впливу на довкілля перш за все, значна смуга землі, по якій проходить траса, відчужується на користь цього виду транспорту. Іноді на магістральних трубопроводах можуть виникнути аварійні ситуації,
котрі супроводжуються відчутними матеріальними збитками
та значним забрудненням навколишнього середовища.
До складу магістрального аміакопроводу входять наземні
споруди, до яких відносяться насосні і роздавальний станції.
Насосні станції зібрані з модулів, в яких змонтовано все
устаткування. Кожна насосна станція забезпечена захисними
пристроями, які діють як при місцевому, так і при дистанційному та автоматичному керуванні і влаштовані таким чином,
що у разі аварійної зупинки станція може бути включена лише після усунення причини, що призвела цю зупинки.
Роздавальні станції суміщені із проміжними насосними
станціями або головними постами секціювання. Кожна роздавальна станція оснащена двома резервуарами, місткістю по 50
т кожен, для зберігання рідкого аміаку під тиском при температурі навколишнього середовища, насосом з двома тендерами для наливання рідкого аміаку в автоцистерни. Резервуари
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встановлені у піддоні, місткість якого відповідає місткості 2-х
резервуарів.
Факельна установка працює періодично при проведенні
аварійних, ремонтних робіт на насосній станції, при заповненні сховищ або заповнення аміаководів на роздавальних
станціях, сполучених із насосною станцією.
При відкритті електрогідравлічного клапану на лінії скидання газоподібного аміаку з резервуара-відстійника на факел, автоматично відкривається солоїдний вентиль на лінії
подачі палива до факелу для спалювання аміаку.
Паливо для факельної установки надходить від групової
установки зрідженого газу.
На насосних і роздавальних станціях найнебезпечнішим
об'єктом є групова установка зрідженого газу (пропанбутану), при руйнуванні якої можливе миттєве утворення пароповітряної хмари з подальшим утворенням вибухонебезпечної суміші з повітрям, її вибух за наявності джерела запалювання з утворенням "вогняної кулі" або його розповсюдження
і затікання у виробничі приміщення на території станції з подальшим займанням і вибухом за наявності в них джерела запалювання. Аналіз аварій, що відбулися при руйнуванні резервуарів зі зрідженими газами, підтверджує найбільшу небезпеку руйнування будівель, споруд і устаткування саме при затіканні вибухонебезпечної хмари до приміщення з подальшим її вибухом, що супроводжується, як правило, значними
руйнуваннями і пожежами не безпосередньо в місці аварії з
проливом зрідженого газу, а в місцях, куди він затікав.
Тому у разі аварії на груповій установці зрідженого пропан-бутану можливий розвиток аварії за принципом "доміно",
тобто вибух з подальшим утворенням "вогняної кулі" або пожежі може призвести до руйнування практично всього технологічного устаткування станції.
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Бондаренко О.М., ст., Самохвалова А.І., к.т.н., доц.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ВПЛИВ ФОРМАЛЬДЕГІДУ ВІД ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАН
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТІ
В останні роки, за даними статистичних звітів, у багатьох
містах України в атмосферному повітрі селітебної зони спостерігаються значні концентрації формальдегіду (перевищення ГДК від 3,3 до 16,7 разів). Джерелами антропогенного надходження формальдегіду у навколишнє середовище є металургійні та хімічні підприємства, виробництво з виготовлення
меблів, полімерів та будівельних матеріалів, теплоелектростанції, сміттєспалювальні установки. Але найбільша частка
його надходить у повітря з відпрацьованими газами автотранспорту, особливо того, що працює на природному газі.
Тому саме в містах з інтенсивним транспортним потоком
спостерігається його підвищена концентрація.
Формальдегід є найбільш специфічним забруднювачем
для всіх міст. Він має різноманітну токсичну дію на живі організми. Формальдегід може викликати соматичні мутації, які
можуть передаватися нащадкам, має мутагенну, ембріотоксичну та канцерогенну дії. Навіть незначні концентрації формальдегіду в повітрі (100 част. на мільярд) призводять до
значного подразнення слизової оболонки очей, носової порожнини, горла. Крім того, він негативно впливає на дихальні
шляхи, шкіру, печінку, нирки, вражає центральну нервову систему.
Враховуючи загальне підвищення температури внаслідок
процесів глобальних кліматичних змін та залежність від температурних умов ступеня забруднення атмосферного повітря
міста, виникає нагальна потреба в оцінці ризику для здоров′я
населення вторинного забруднення формальдегідом та появи
фотохімічного смогу над автотранспортними шляхами. Масимальні концентрації формальдегіду спостерігаються побли31

зу великих автомобільних шляхопроводів, де є постійні автомобільні затори. Крім того, в містах вздовж автодоріг особливо великий його вміст спостерігається поблизу перехресть,
світлофорів, автобусних зупинок.
Оскільки за останні роки стрімко зросла ціна на бензин і
використання газу замість бензину столо економічно
вигідним, то відсоток автомобілів, які переходять на природний газ, невпинно почав збільшуватися. В звязку з цим такою
ж мірою почав зростати вміст формальдегіду в атмосферному
повітрі міст. Аналіз вихлопних газів автомобілів, які
працюють на різних видах пального свідчить про те, що автомобіль, що працює на природному газі, дає вихлоп, у якому
концентрація формальдегіду у 2–3 рази більша, ніж при використанні бензину і складає приблизно 0,177 мг/м3. Величини
надходження формальдегіду в атмосферу з первинних джерел
можуть бути лише нижньою межею його дійсного викиду,
тому що в різних технологічних процесах можуть відбуватися
нерегламентовані викиди карбонільних сполук (внаслідок
неповного згорання палива або інших порушень, які важко
контролювати), які можуть досягати значних величин і бути
вторинним джерелом формальдегіду в результаті протікання
фотохімічних реакцій в атмосфері. При цьому утворюються в
екологічно несприятливих районах фотохімічні смоги,
оскільки формальдегід є джерелом вільних радикалів в атмосфері.
Утворення підвищених концентрацій формальдегуду залежить також від метеоумов. Так збільшення вмісту формальдегіду відбувається в сонячну штильову погоду та при
високих температурах повітря.
Таким чином, вміст формальдегіду в повітрі міста переважно визначається двома основними джерелами – викидами
від автотранспорту та утворенням внаслідок фотохімічних
реакцій за сприятливих метеоумов.
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ENERGY SAVING AND THE TOM’S EFFECT
The problem of reducing the energy intensity of the oil-trunk pipelines by increasing their productivity remains one of the key problems
of economic development of different countries. It is obvious that the
task of improving the hydrodynamic characteristics of the oil pipelines
is to find the ways to reduce the fluid flow drag - fluid friction. Among
the known methods of artificial influence on the boundary layer, in order
to reduce the hydrodynamic drag in oil pipelines, special place is taken
by a method, based on the injection of polymer solutions. This method
is the only one in the development that has certain practical progress.
Laboratory and field tests of the influence of small polymer additions to reduce the drag of oil flow in pipelines began conducting since
the late 70-ies of the XX century. The design development of oil pipeline by using polymeric additions for turbulent drag reduction was justified, because the actual increase of the Trans-Alaska oil-trunk pipeline
capacity has amounted 20%. However, the resulting friction drag reduction effects by applying polymer solutions in oil pipelines are far from
the theoretically predicted. Therefore, the technical task of reducing the
hydrodynamic resistance of oil flow in the pipelines by applying the
polymer solution into the boundary layer needs to be resolved. This applies to all questions above regarding the nature of turbulent drag reduction by using polymer additions.
In the hydrodynamics of polymer solutions there takes place the
transition from accumulating experimental information to understanding
the physical essence and establishing main regularities of manifestation
of memory and elasticity effects. Toms effect revealed as an experimental fact in the late 40-ies, up to now has been causing great difficulties when interpreting it from the point of view of modern ideas of the
hydrodynamics of turbulent flow.
Among the attempts to explain the nature of effect Toms', lying in
drag reduction by the polymeric components, special place is taken by a
hypothesis, based on strong deformation effect of a near-the-wall turbulence on macromolecules. For the substantiation of this hypothesis experimental proofs of presence of large degrees of deformation of macromolecules in a wall-adjacent zone of a turbulent flow are necessary.
The skepticism concerning strong deformation effect of wall-adjacent
turbulence on macromolecules is stipulated yet by the fact that, as a rule,
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shift effects wall-adjacent a turbulence are analyzed, and not the, jet
flows (“explosions”) with a longitudinal gradient of speed which arise in
the wall-adjacent area. It is possible to hope, that the way to understanding and describing phenomena reduction of turbulent friction by polymer additions lies through the study of hydrodynamic effects of big reversible (as well as non-reversible) deformations of molecular coils in
flows with stretching.
Therefore the experiments proving the stretching of molecules in
conditions of wall-adjacent turbulence have a fundamental character not
only in point of developing the mechanism of drag reduction by polymer additions but also in point of more profound insight into the nature
of turbulence itself.
On the basis of data that characterize macromolecule dynamics in
non-turbulence flows with stretching and the proved evidence of strong
deformation effect on macromolecules in wall-adjacent turbulence, and
using data of model studies of turbulence peculiarities in a boundary
layer there has been established the molecular-and-supermolecular
mechanism of effect reduction for flow resistance when injecting soluble polymer additives in a turbulence flow. Mechanism of Toms’ effect
lies in the occurrence of auto-fluctuating mode of reversible processes
of macromolecule deformation caused by longitudinal velocity gradients
that quasi-regularly originate in turbulence boundary layer and in macromolecule deformation effect both on molecular (when C  Copt ) and
super-molecular (when C  Copt ) levels on the wall-adjacent turbulence structure, i.e. as a result of macromolecule deformation oscillations and solubility of dynamic super-molecular forms brought about by
the flow-with-stretching effect. All this leads to the increase of liquid
ejection periods into the outer zone of the boundary layer and in consequence to the viscous sub-layer becoming thicker. As an outcome of this
generation of primary turbulence gets reduced and general level of turbulence dissipation in the flow becomes lower. In case of sufficiently
big molecular masses and concentrations the viscosity growth caused by
both “common” intermolecular interaction and dynamic structure formation leads to sharp Toms’ effect decrease.
Understanding the nature of reducing drag flow of oil in pipelines by
small polymer additions will allow to develop recommendations on the
choice of rational hydraulic regimes of oil pipelines, as well as to outline the ways for the directed synthesis of high-performance polymer
additions that reduce friction in the turbulent oil pipelines.
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ВИДОБУТОК БУРШТИНУ В УКРАЇНІ
Північні регіони України вже багато років зазнають негативного впливу від нелегального видобутку бурштину: відбувається забруднення атмосферного повітря, порушення гідрологічного режиму, знищення лісів, зникнення цінних видів
тварин і рослин.
Бурштин – це природна скам’яніла викопна смола, що має
вигляд тьмяних прозорих і непрозорих каменів. За запасами
бурштину Україна посідає перше місце в Європі, український
бурштин вирізняється унікальністю та різноманітністю свого
забарвлення.
В нашій країні видобуток бурштину здійснюється легальним і нелегальним чином. Для вилучення з надр «сонячного
каменю» незаконні старателі використовують два основні
способи: шурфування та підземне гідровимивання.
Негативні наслідки нелегального видобутку бурштину для
навколишнього середовища наступні:
- забруднення відходами ділянки видобутку;
- потрапляння в атмосферне повітря CO, CO2, SO2, NO2
внаслідок спалювання паливно-мастильних матеріалів;
- порушення гідрологічного режиму, зміна русла річок, їх
осушення і зникнення, знищення можливості циркуляції підземних вод;
- порушення трав’яного і чагарникового ярусів лісів, пошкодження кореневої системи дерев і, як наслідок, загибель
дерев; зменшення площі для росту і розвитку молодого лісу;
- неможливість існування на порушеній території багатьох
рідкісних видів тварин, механічні травми у тварин.
Легалізація видобутку бурштину сприятиме покращенню
екологічного стану Українського Полісся і дозволить збільшити надходження в бюджет нашої держави.
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Голуб І.В. ст., Душкін С.С., канд. техн. наук,
Національний університет цивільного захисту України
ВПЛИВ ЛИВАРНИХ ВИРОБНИЦТВ НА
НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Концепція сталого розвитку має на увазі екологічно чисте
виробництво продукції в усіх сферах життя суспільства. На
сьогоднішній день ливарне виробництво є одним з найнебезпечніших з позиції екології та охорони праці. При виробництві однієї тонни виливків виділяється велика кількість викидів і відходів в атмосферу згубно впливають на екологічну рівновагу. Незважаючи на такий стан, людство не може відмовитися виробництва сталі і чавуну. Складні технологічні процеси створюють небезпеку забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами, які потрапляють в повітряне
середовище, стічні води і відвали.
Для вирішення екологічних проблем необхідний моніторинг екологічного стану металургійних підприємств: аналіз
використовуваних хімічних речовин в рамках технологій, видів відходів та їх составів, обсягів відходів і способів їх утилізації.
Технологічні процеси виготовлення відливок характеризуються великим числом операцій, при виконанні яких виділяються пил, аерозолі і гази. Так наприклад при роботі вагранок на кожну тонну чавуну припадає 1000 м3 викидаються в
атмосферу газів, що містять від 3 до 20 г / м3 пилу. Пил утворюється також при приготуванні і регенерації формувальних і
стрижневих сумішей, позапічної обробки сплавів, на ділянці
фінішних операцій. Тверді відходи ливарного виробництва це відпрацьовані формувальні і стрижневі фінішних операцій
2-3%. У повітряному середовищі ливарних цехів, крім пилу, в
великих кількостях знаходяться гази 5-20% оксиду вуглецю,
5-17% вуглекислого газу і до 0,5% сірчистого газу, від 70 до
80% азоту і його оксидів, 1,7% водень, аерозолі, насичені оксидами заліза і марганцю, пари вуглеводнів та ін., у водний
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басейн надходить до 3 м3 стічних вод і вивозиться у відвали
до 6 т відпрацьованих формувальних сумішей.
При цьому викид забруднюючих речовин, хімічний склад
пилу і газів, що відходять різний і залежить від складу металовиливків і ступеня її забруднення, а також від технології
плавки, стану футеровки печі, вибору енергоносіїв. Особливо
шкідливі викиди при плавці сплавів кольорових металів (пари
цинку, кадмію, свинцю, берилію, хлор і хлориди, водорозчинні фториди).
У ливарному виробництві підприємство в першу чергу
приділяє особливо важливе значення технології виробництва,
якості виливків і можливості автоматизації праці. Екологічність виробництва підприємство зазвичай залишає на останній план. Але в реальності екологічні параметри сильно впливають на виробництво. Шкідливі речовини в робочих приміщеннях вкрай негативно впливають на здоров'я працівників і
тим самим збільшується витрати на медичне обслуговування
службовців. Забруднення природи через певний час буде
впливати і на здоров'я населення і на природні ресурси. Питання екології вкрай важливий в будь-якому виробництві.
Тому необхідно модернізувати існуючі технології і розробляти нові, більш екологічно безпечні методи отримання виливків. Останнім часом в лиття для машинобудування використовується кріотехнології. Застосування кріотехнології для
отримання металовиливків в піщаних формах дозволяє створити маловідходні та безвідходні процеси, витісненням органічних матеріалів з технології виготовлення ливарних форм
запобігає забрудненню навколишнього середовища.
Kyei Baffour Iireh, Sunyani Callege, Sunyani, Ghana
GHANA (ASHANTI EMPIRE)
The Ashanti Empire was an Akan empire and kingdom in what
is now modern-day Ghana from 1670 to 1957. The Ashanti Empire expanded from Ashanti to include the Brong-Ahafo Region,
Central Region, Eastern Region, Greater Accra Region and West37

ern Region of present-day Ghana. The Ashanti kingdom consist of
38 small states in the 1950’s and was formed by Osei Tutu I and
Okonfo Anokye his advisor. By 1965 the number was reduced to
nine but by 1700 they reunited again to form a confederation with
Kumasi as their capital.
The name “Asanti” meaning because of war, this was formed
when a kingdom was need to fight the Denkyira kingdom. The
then colonial masters corrupted the name for the present Ashanti,
which has now come stay with us. A durbar of clan heads was
held by Osei tutu to strategize a plan of self-liberation from the
Denkyira kingdom and at this durbar the advisor of the Osei Tutu,
Okonfo anokye conjured the golden stool from heavens onto the
laps of Osei Tutu signifying dawn of unification and Asantehene.
Following their union they waged a war against the Denkyira and
defeated them.

Fig. Golden stool
Tradition has it that this stool, covered with pure gold, floated
out of the sky and landed on the lap of the first Asantehene (Asante king), Osei-tutu. He unified the people in the 17th centrury. His
chief priest declared that the soul of the nation resided in this
stool.In reality the stool was created by: Anokye, the chief priest
of Osei-tutu.
Made of gold. 18 in high, 24 in long, 12 in wide never allowed
to sit on the ground (placed on blanket) so sacred no one has ever
sat on it. A new king is lowered and raised over the Golden Stool
without touching it no one could be a legitimate ruler without the
stool.
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The Stool and War
Stool is very important to the Asante; war has broken out over
it in 1896, they deported their king (Premeph I) instead of going to
war. March 1900: European Gov. Hodgson demanded the stool;
war broke out, and the stool was never surrendered Sacred Stool
Not many have seen the original Only the king and trusted advisors know its hiding place Wannabe Stools All chiefs have a symbolic replica of the stool At chiefs funeral, the stool is blackened
with animal blood.
The Golden Stool of the Asante
The Golden Stool of the Asante contains the soul or sunsum of
the nation. It is considered to be so sacred that no one is allowed
to sit on it. It is kept under the strictest security; it is taken outside
only on exceptional occasions and never comes into contact with
earth or the ground.
The Asante have always defended the Golden Stool when it
was at risk.
1896: The Asante allowed their King, Prempeh I, to be deported rather than risk losing a war and the Golden Stool in the process.
1900: The Governor of the Gold Coast, Sir Frederick Hodgson, demanded to sit on the stool. The Asante remained silent and
when the assembly ended, they went home and prepared for war.
Although they were finally conquered by the British, the Asante
claimed victory because they fought only to preserve the Golden
Stool, and they had.
1920: A group of African road builders accidentally found the
Golden Stool and stripped it of its gold ornaments. They were
tried according to traditional custom and the death penalty was
imposed. But the British intervened and the sentence was commuted to perpetual banishment.
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Грех М. П.,ст., Соляник В.В, Чечель І.Ю. Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ
В ЕКОЛОГІЧНО НЕСПРИЯТЛИВИХ РЕГІОНАХ
Актуальність: світова медична спільнота останні роки
постала перед викликами, що готує людству мікросвіт. Особливо це стосується жителів екологічно-несприятливих регіонів.
Мета роботи: дослідження та узагальнення методів та
заходів підвищення імунного опору, з додаванням результатів
і висновків власного досвіду.
Матеріали і методи: у процесі дослідження використані
методи емпіричного рівня: спостереження, аналіз, порівняння, вимірювання та розрахунок, анкетне опитування, метод
проб. Два роки поспіль ми досліджували доступні широкому
загалу методи та заходи підвищення неспецифічного імунного опору. У контрольних та досліджуваних групах людей різних вікових категорій ми проводили тренінги та семінари (у
тому числі онлайн) із вдосконалення фізичної підготовки,
пропаганді здорового харчування в екологічно несприятливих районах, адаптаційному впливу фітотерапевничних засобів доступними лікарськими препаратами на основі мінералів та літотерапії, пелоїдотерапії, тренінгам із «домашньої фізіотерапії».
Результати: на базі КНМП «Лікарня відновного лікування» були проведенні дослідження впливу лазеротерапії, водолікування, масажу на процеси коагуляції крові, стану судинної стінки.
Під час аналізу результатів спостережень, порівнянь даних, гіпотетичного, емпіричного та кількісного підходу до
лабораторних та інструментальних досліджень показників
гомеостазу відмітили покращення всіх параметрів без винятку.
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Висновки, які були зроблені на підставі досліджень показали, що разом з біофізичними критеріями гомеостазу (P-S,
тиск, сатурація тканин, даними ЕКГ, життєва ємкість легень)
нормалізувались показники біохімії крові (реалогічні властивості крові, ліпідограма, гострофазові реакції), що зумовлює
стан інтіми артерій і забезпечує якісний імунний опір.
Висновки. Популяризація інформації, дослідженої та обробленої нами, була просвітницькою складовою проекту. Дані корисні для широкого загалу і для первинної ланки закладів охорони здоров’я; містить відеоматеріали, схеми оздоровлення та тренінгу, системи самодіагостики, самодогляду, контролю самоосвіти.
Результати роботи впроваджені в практичну охорону здоров’я (просвітницькі програми закладів ПМСД Університету
третього віку, у виховні програми та освітні закладів освіти м.
Кременчука).
Ключові слова. Гомеостаз, неспецифічний імунітет, час
кровотечі за Дюке, пульсоксиметрія, просвітництво.
Дмітрієв С.С. ст., Максименко Н.В., д.г.н., проф. Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ
ЕРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
Сучасні ГІС-технології дозволяють відносно швидко і
водночас детально проаналізувати орографічні особливості
будь-якої ділянки світу. У даній публікації представлені результати обробки космічних знімків ASTER GDEM за 2019
рік із роздільною здатністю 30 м, які були отримані з сайту
NASA Earthdata Search [1]. Була побудована TIN-модель рельєфу, на основі якої створені похідні моделі, що ілюструють
величину ухилів схилів рельєфу та їх експозицію.
Рельєф національного парку характеризується різноманіттям ерозійних форм, оскільки територія знаходиться в межах
долини річки Мерла і охоплює як частину заплави та борової
тераси, так і більш підвищену правобережну частину. Північ41

на (правобережна) частина парку має висоти від 175 до 200 м,
а південна – переважно від 125 до 150 м (рис. 1.а).
Розрахунок ухилів схилів у градусах показав, що більша
частина території НПП «Слобожанський» є потенційно
ерозійно небезпечною, особливо правобережна частина, яка
знаходиться на більш крутому березі і порізана декількома
ерозійними формами рельєфу. Тут на північній та південній
окраїнах схили мають ухил більше 12 градусів. Тому тут
необхідно прийняти ряд протиерозійних заходів, наприклад,
висадити посадку і заборонити оранку схилів. Ще однією вагомою обставиною є те, що найбільш ерозійно небезпечна
ділянка цього парку включена до господарської зони і
відповідно надалі ситуація може погіршитися і яр надалі буде
розростатися поки не досягне заповідної зони, що знаходиться неподалік (рис. 1.б).
Щодо лівобережної частини, то вона є більш вирівняною,
хоча і характеризується слабохвилястістю із переважаючими
ухилами від 1 до 7 градусів. Проте і тут зустрічаються ділянки, які нахилені більше, ніж на 12 градусів. Спостерігається
закономірність, що ухили в цілому є більш значними поблизу
заплави, тоді як більш підвищена ділянка другої надзаплавної
тераси є відносно вирівняною. Таким чином, лівобережна частина парку має середній рівень ерозійної небезпеки (рис.
1.б).
Проаналізувавши карту експозиції схилів, можна сказати,
що переважаючими на території парку є південна та південно-західна експозиції, тобто рельєф змінюється переважно у
напрямку долини Дніпра і є слабохвилястим. Так, на карті
чітко виділяються декілька ерозійних форм рельєфу, що
спускаються до заплави річки Мерла, але вони переважно лежать за межами парку, тоді як на карті видні лише їхні відроги (рис. 1.в).
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Рис. 1.а
Рис. 1.б
Рис. 1.в
Рис. 1 Моделювання рельєфу НПП «Слобожанський» у
програмі ArcGIS Desktop. а – рельєф НПП «Слобожанський»;
б – ухили схилів НПП «Слобожанський»; в – експозиція
схилів НПП «Слобожанський» [побудовані авторами за даними [1]]
Cписок використаних джерел:
1. Earthdata Search [Електронн й ресурс]. – Режим доступу : https://search.earthdata.nasa.gov/search
Дружиніна В. О., ст., Клеєвська В.Л., ст.викл.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ВПЛИВ ХАРКІВСЬКОГО КОКСОХІМІЧНОГО ЗАВОДУ
НА ДОВКІЛЛЯ
Останнім часом мешканці деяких районів міста Харкова
скаржаться на їдкий дим, що йде від Харківського коксохімічного заводу. Особливо цей вплив відчувають харків’яни, які
проживають в Основ’янському районі, на проспекті Гагаріна,
Новій Баварії та Холодній горі.
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Харківський коксохімічний завод було побудовано в 1932
році як дослідницьку базу для двох науково-дослідних інститутів. З 1946 року потужності підприємства стали використовувати для промислового виробництва коксу та коксохімічної
продукції. З 2003 року, після зміни власників, на заводі припинилося виробництво хімічної продукції, а обсяги виробництва коксу становили 155 тис. т/рік.
В той же час на початку XXI століття викиди підприємства за офіційними даними становили 500 т на рік. Основні
компоненти викидів: діоксид сірки, сірководень, оксиди азоту, бензол, фенол. Ситуація ускладнюється географічними
умовами розташування заводу. Місцеві мешканці та екоактивісти скаржаться на скиди відпрацьованої води з підприємства в р. Уди.
У мешканців прилеглих до підприємства житлових районів спостерігається підвищений рівень захворювань крові,
нервової, ендокринної системи, органів дихання, онкологічних захворювань.
Одним із способів вирішення проблеми, але дуже затратним, могло б стати перенесення виробництва подалі від щільно населених районів міста, технічне переоснащення, а також
посилення контролю за дотриманням вимог екологічного законодавства.
Дудник В. О., ст. Новицький О. В., ст.,
Клеєвська В.Л., ст.викл, Погудіна О. К., к.т.н., доцент Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ МАПИ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ
Статистичні дані ДСНС України свідчать, що за останні
десять років на території нашої держави виникало щорічно
від 56 до 108 надзвичайних ситуацій природного характеру,
внаслідок яких гинуть і отримують ураження люди, спричи44

нюється значна матеріальна шкода, суттєво погіршується
стан навколишнього природного середовища. Причинами таких надзвичайних ситуацій найчастіше стають небезпечні геологічні явища, небезпечні гідрометеорологічні явища, небезпечні гідрологічні явища поверхневих вод, пожежі в природних екологічних системах, масові інфекційні захворювання і
отруєння людей. Так, в 2019 році в Україні виникла 81 надзвичайна ситуація природного характеру, внаслідок яких 21
особа загинула, 1347 людей постраждало. Саме тому розробка інтерактивної мапи надзвичайних ситуацій природного характеру, що виникають в нашій державі, є актуальним завданням дослідження. Отримана інформаційно-аналітична
система дозволить вирішувати певні задачі щодо захисту людей і охорони навколишнього природного середовища.
В роботі було створено інтерактивну мапу «НС України
2020» з використанням API GoogleMaps (http://surl.li/pplu).
Заповнено опис мапи, відредаговано шари, тобто факти, що
занесені в одну групу. Для додавання окремого випадку надзвичайної ситуації на мапу було розміщено відповідні мітки.
Відредаговано налаштування маркеру надзвичайної ситуації.
На виході, після внесення і редагування необхідних даних
було отримано мапу надзвичайних ситуацій природного характеру, які трапилися на території України протягом останніх років.
Інформація в поданій мапі поділена за часом виникнення
(можна обирати рік), групою (землетрус, зсув ґрунту, селі,
смерч, ураган, злива, пожежа). Система надає пересічним користувачам можливість дослідити дані виниклих надзвичайних ситуацій в різних регіонах України в різні роки (рис. 1, а).
Адміністратор має доступ до створення нових маркерів на
мапі з внесенням інформації щодо нових надзвичайних ситуацій, а також редагування значень існуючих маркерів (рис. 1,
б).
Описано типізацію надзвичайних ситуацій природного характеру в Україні, обрано інструмент для створення інтерактивної мапи «НС України 2020». Визначено шляхи щодо подальшого розвитку та вдосконалення розробленого програм45

ного продукту. Описано вимоги до розробки інтерфейсу, що
забезпечує online-функціонування запропонованого програмного продукту.

a)

б)
Рис. 1. Мапа «НС України 2020»: a) загальний вигляд мапи, б) опис окремої надзвичайної ситуації
Житкевич Я.Я., ст., Полетаєва Л.М., к. геогр. н., доц.
Одеський державний екологічний університет
ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЙОГО НЕГАТИВНИЙ
ВПЛИВ
Шумове забруднення (ШЗ) отримало статус екологічної
проблеми. Вчені оцінюють його як одного із найбільш
шкідливих чинників через підвищення звукового, інфразвукового і ультразвукового впливу на людину протягом доби.
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Весь період існування люди живуть в оточенні шуму, але
без природних звуків неможливо існувати. Природні звуки
(шелест листя, дзюрчання води, спів птахів) позитивно впливають на психічне здоров'я. З плином часу стрімкість технічного прогресу призвела до появи ШЗ, негативного для навколишнього середовища і людей.
Людські вуха можуть сприймати звукові коливання в інтервалі частот від 16 до 20 000 Гц. Але деякі із звуків не
сприймаються органами слуху: коливання з частотою нижче
16 Гц (інфразвуки) та вище 20 000 Гц (ультразвуки).
Щороку джерел ШЗ стає все більше. До них відносяться:
авто-, авіа- і залізничний транспорт; промислові виробництва;
будівництво, ремонт; сигналізація; компресори тощо.
Рівень шуму 20-30 дБ не є шкідливим для людського організму. Для «гучних звуків» допустима границя близько 80
дБ. При шумі 68-90 дБ можуть виникати досить неприємні
почуття, при 120-130 – люди відчувають біль, при 150 – втрачають слух, при 180 – помирають.
Шум виникає через людські дії. У спальних районах великих міст його рівень може бути максимально високим, внаслідок неправильного планування міської системи (розташування аеропорту, заводу, фабрики поблизу житлових будинків).Найбільшою проблемою є практично цілодобове шумове забруднення від транспорту (автомобілів, поїздів,
літаків). Близько 60-80 % міського шуму (80 - 100 дБ) створює автомо6ільний транспорт.
Через технічний прогрес шум може виникати в помешканні людини. Причини - побутова техніка (холодильник, телевізор, пральна машина, радіо, комп'ютерна техніка та навіть
електричні дитячі іграшки).
Рівень впливу ШЗ на людей неоднаковий. Сприйняття шуму залежить від ряду факторів, це: вік (діти, люди похилого
віку більш сприйнятливі до впливу шуму); темперамент (холерики, сангвініки частіше піддаються впливу навколишнього середовища; статева приналежність (жінки не такі стійкі,
як чоловіки); стан здоров'я (хронічні захворювання); умови
життя (у людних районах та будинках без звукоізоляції); ро47

боче середовище (працівники будівництв, заводів, офісні
співробітники, шкільні вчителі регулярно піддаються впливу
гучних, монотонних звуків).
У людини, яка постійно потрапляє під вплив звуків, може
виникнути розлад психічного здоров'я. Перші симптоми шумової хвороби - дратівливість і проблеми зі сном. Шуми рівня
70-90 дБ при тривалій дії призводять до захворювання нервової системи. Не виключається можливість передчасної смерті
через шумову хворобу.
Вплив шуму на зір і вестибулярний апарат знижує рефлекси, через що відбуваються нещасні випадки. Повна тиша також викликає дискомфорт у людини, зниження працездатності.
ШЗ атмосфери призводить до збою природного балансу
екологічних систем. Тварини, комахи втрачають здатність
орієнтуватися, спілкуватися, шукати їжу. Починають панікувати і шуміти, тим самим, ще більше порушуючи баланс. А
представники водного світу (дельфіни, кити) викидаються на
берег через ШЗ моря кораблями.
Розроблені заходи запобігання і зменшення ШЗ: встановлення шумозахисних екранів, посадка зелених насаджень,
вдосконалення транспорту та побутової техніки, шумоізоляція приміщень, засоби індивідуального захисту від ШЗ.
На жаль, люди не здатні вчасно помітити, що вони піддаються впливу ШЗ і це призводить до негативних наслідків.
Щоб їх не виникало важливо дотримуватися встановлених
правил, уникати місць з ШЗ, утримуватися від надмірного
використання побутової техніки, по можливості виїжджати на
відпочинок за межі міста, на природу.
Здоровцова А.Ю., ст., Лебедєва О.С., к.т.н. Харківський національний університет будівництва та архітектури
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
НАСЕЛЕНИХ МІСТ
Відведення стічних вод каналізаційними мережами забезпечує екологічну безпеку технічного та господарсько-питного
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водокористування міста. Проте, трубопроводи мереж водовідведення й спонтанні процеси, що відбуваються в стічних водах, створюють інтенсивне техногенне навантаження на природне середовище, аж до створення екологічно небезпечних
ситуацій в міському середовищі, спричиняє аварії на каналізаційних мережах та створює загрозу для здоров’я та життя
робітників, що працюють в експлуатаційних службах мереж.
Мета роботи – визначення показників екологічно небезпечної емісії сірководню у спорудах водовідведення в міську
атмосферу та оцінка ефективності придушення цього процесу
за допомогою охолодження стічних вод, яке відбувається
внаслідок використання теплонасосного обладнання на каналізаційних мережах.
При проведенні обстеження складу натурного газоповітряного середовища в шахтах каналізаційних мереж
встановлено, що в них концентрація сірководню в 7-8 разів
перевищує ГДК робочої зони.
Розрахунок розсіювання викидів сірководню у цих шахтах
в міську атмосферу показав, що кордон екологічно безпечної
зони становить більше, ніж 110 м (приблизно 150 м).
На підставі аналізу вмісту сірководню в атмосфері
підсклепіневого простору колекторів до та після впровадження теплонасосного обладнання встановлено, що при зниженні
температури стічних вод на 5-7 оС, концентрація H2S зменшується приблизно в 2 рази. Дана технологія захисту навколишнього середовища дозволить підвищити безпеку каналізаційних мереж для робітників, що працюють в експлуатаційних службах мереж на 50 %.
Робітники мають дотримуватись заходів з безпеки та охорони праці на каналізаційних мережах:
- пройти навчання та перевірку знань з безпечного ведення
робіт;
- пройти медичний огляд та не мають протипоказань до
виконання даного виду робіт;
- забезпечуватись спецодягом, спецвзуттям, засобами
індивідуального захисту, контрольно-вимірювальними при49

ладами та сигналізаторами шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища;
- перед початком робіт в каналізаційних колодязях,
відстійниках, зливних ямах необхідно провести аналіз загазованості на наявність шкідливих та небезпечних речовин та
при необхідності забезпечити їх вентиляцію (перед спуском в
колодязь необхідно упевнитись, у відсутності шкідливих газів
за допомогою переносного газоаналізатора або опусканням
запаленого шахтарського ліхтаря);
- спуск людей до колодязя дозволяється тільки у шланговому або ізолюючому протигазі;
- виконувати роботи у замкнених (обмежених) просторах
повинна бригада не менш ніж з трьох працівників;
- відкриті каналізаційні колодязі повинні бути огороджені
з метою запобігання потрапляння до них людей, тварин або
наїзду транспортних засобів;
- під час спуску в колодязь, гноєзбірник або робочий канал, виконуючий роботу повинен надіти запобіжний пояс зі
страхувальною мотузкою, яку повинен весь час - тримати інший працівник, що знаходиться на поверхні;
- інколи газ не можливо повністю видалити з колодязя, в
таких випадках працівник - повинен кожні 10 хвилин виходити на поверхню та відпочивати 20 хвилин;
- під час робіт всередині споруд каналізаційної мережі категорично забороняється застосовувати відкритий вогонь, палити, запалювати сірники, перевіряти наявність газу підпаленим папером.
Казюта І.Д., ст., Березуцька Н.Л., к.т.н., доц.
Харківський національний університет радіоелектроніки
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗА
РЕГІОНАМИ
Останнім часом все частіше у ЗМІ, різноманітних органах
управління підіймається тема екології, її проблеми, іноді навіть кажуть про екологічну катастрофу. Саме тому я спробую
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розібратися у причині екологічних проблем та зробити висновок: чи можна класифікувати їх за регіонами зі схожими
інфраструктурою, економікою та екосистемою, а також роздивитися регулювання питання екології в Україні.
Екологічні проблеми виникли не так давно, але вже є загрозою для людства. Основною причиною є швидке зростання населення, яке за двісті років зросло у 7 разів. Відповідно
підвищилась кількість ресурсів, що видобуваються та виготовлення нових товарів, які швидко стають відходами, що не
можна переробити. Зростання концентрації шкідливих речовин у повітрі, які утворюються при роботі промислового комплексу та транспорту посилюють проблему.
На мою думку, наразі можна виділити 3 основних екологічних проблеми, які розповсюджені по всій території України,
а саме - забруднення повітря, водних ресурсів та відходи
життєдіяльності (сміття). Це проблеми, що характерні регіонам з переважним міським населенням (згідно Держстатистиці на 2020 рік кількість у містах населення 69,54% [1]).
Забруднення повітря відбувається через велику кількість
викидів шкідливих газів та малу кількість лісопаркових насаджень. Найбільш забрудненими можна вважати промислові
регіони України, де виробництва сконцентровані на переробці корисних копалин та матеріалів з них: Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська області в
цілому, та місто Київ зокрема. [2]
Забруднення водних ресурсів є проблемою міст, що знаходяться на річках. Відходи з підприємств зливаються у річки, що сприяє хімічному і радіаційному забрудненню. Прикладом є стан річки Дніпро у міських кварталах Києва, де вона
забруднюється і повільно стає болотом. Також свою роль відіграє населення невеликих містечок та селищ поблизу річок.
Жителі таких пунктів безвідповідально зливають різноманітні
відходи, викидають сміття до річок. Воно по річках потрапляє
до морів та нищить їхніх мешканців. Як більш масштабний
приклад можна навести «7-й континент Землі» - величезне
море з пластику, що дрейфує Тихим океаном.
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Забруднення через відходи життєдіяльності: поблизу великих міст з’являються величезні сміттєзвалища, адже сміттєпереробних підприємств в Україні мало. Особливо гостро
ця проблема стоїть для туристичних регіонів: Одеса, Азовське море, Карпати та інші популярні місця відпочинку. Кількість жителів у туристичні сезони зростає, а внаслідок цього
зростає забруднення довкілля.
Наразі, в Україні існує галузь екологічного права, яка регулює правила поводження громадян з навколишнім середовищем та має його захищати. Але нажаль, у нашому світі більшість питань можна вирішити за гроші, ігноруючи закони
та думку більшості населення (наприклад, Харківський Коксохімічний завод отримав право працювати без змін та отруювати мешканців поблизу ще 7 років).
Висновок: На мою думку, на вирішення питання екологічних проблем треба докласти значно більше зусиль, ніж зараз:
посилити відповідальність за нанесення шкоди навколишньому середовищу впровадити нагляд за екологічністю виробництва та попереджати нанесення шкоди при відкритті нових підприємств.
Література:
1. Державна служба статистики України. Демографічна
та соціальна статистика URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Екологічний стан України. Інтерактивні карти URL:
https://geomap.land.kiev.ua/ecology.html
Ковальова А.С., ст., Онищенко Н.Г., асистент, Харківський
національний університет будівництва та архітектури
ЕКОІНІЦІАТИВА ПРОТИ ПОЛІЄТИЛЕНОВИХ
ПАКЕТІВ: ЧИ Є ВОНИ БЕЗПЕЧНИМИ
Сучасний технічний прогрес базується на використанні природних ресурсів в якості сировинних матеріалів, що закономірно призвело до того, що існування людини стало еко52

логічно небезпечним. Перш за все через утворення та накопичення великої кількості відходів виробництва і споживання. Однак, існують такі предмети, заміна яких на більш екологічні альтернативи майже неможлива, так як вони стали
звиклими завдяки невисокій ціні та зручності їхнього використання. Основною тенденцією, не лише в Україні, а й в
світовій практиці, є створення екологічно безпечних побутових предметів та їхнє впровадження на світовий ринок. Компанія АТБ-Маркет вирішила ввести свою екоініціативу у загальне користування – біорозкладні пакети на основі кукурудзяного крохмалю з додаванням полімолочної кислоти.
Мета дослідження – на основі наукових досліджень з’ясувати
чи є насправді ця екоініціатива безпечною для навколишнього середовища.
Отже, ці пакети виробляються у В’єтнамі, ТМ HapBio.
Об’єкт дослідження має сертифікат «OK COMPOST HOME»,
що підтверджує відповідність Европейському стандарту
EN13432:2000. Згідно до нормативу, матеріал продукту вважається біорозкладаним, оскільки упродовж 6 місяців процес
розкладання складає не менш 90%. Цей сертифікат стверджує, що виріб може розкластися біологічним шляхом в умовах домашнього компостування. Склад: PBAT (75%),
PLA (25%). Встановлений термін придатності – 9 місяців за
певними умовами зберігання (в сухих приміщеннях, які захищені від дії сонця за температури не вище 25°С).
З’ясувавши фактичні дані щодо продукту, розглянемо його відповідність до отриманої гучної назви – екопакет. Поперше, за сертифікатом пакет підходить для компостування в
умовах дому. Виходячи з стандарту AS 5810-2010, продукт
може бути призначений для такого виду утилізації лише за
умови дотримання усіх критеріїв. Склад продукту –
біополімери біорозкладні, найбільша частина якого створена
з невідновлюваних нафтових полімерів, а менша з відновлюваних – крохмалю кукурудзи. Вважається, що пластиковий
продукт довів задовільну дезінтеграцію, якщо після 180 діб
випробування на компостування
не більше 10%
мас./мас.(суха) вихідна суха маса матеріалу не проходить че53

рез сито фракції 2мм. Будь-які залишки пластику не повинні
відрізнятися від іншого матеріалу в компості на відстані
500мм при спостереженні неозброєним оком.
Ознайомившись з науковими дослідженнями біорозкладання плівок на основі суміші PBAT/PLA у фактичних умовах, підтверджується низький рівень біорозкладу плівки, що
зумовлено низькою активністю мікрофлори ґрунту, прямолінійну залежність від температури, вологості, складу самого ґрунту, стану його забруднення та інших факторів. Вироби мають деструктивні зміни, дефекти, однак в цілому не
зникають.
Висновки. Біорозкладання є складним процесом розпаду
органічних матеріалів, який залежить від багатьох чинників
та від того, на скільки вони співпрацюють. Розглядаючи цей
процес як шлях переробки відходів, виявлено, що на нього
найбільш помітно впливають умови компостування: склад
мікрофлори, температура, вологість, склад продукту розкладання. Компостування в умовах життя українця надто
відрізняється від нормативних у дослідницькій лабораторії.
З’ясовано, що об’єкт дослідження буде розкладатися більше
поставленого виробником строком у будь-яких умовах.
Українські полігони не відповідають нормам захоронення та
зберігання сміття – являються стихійним лихом, оскільки
кількість несанкціонованих сміттєзвалищ стає більше з часом
через людський фактор та низький рівень обізнаності. Викидання екопакету з АТБ на полігон знищує сенс екоініціативи,
оскільки у неспеціалізованих умовах час розкладання буде
значно збільшуватися, утворюючи небезпечний мікропластик, який неодмінно буде потрапляти у довкілля.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ СЕРЕДОВИЩА З
ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ФЛУКТУЮЧОЇ
АСИМЕТРІЇ
Біоіндикація є одним з економічно ефективних та інформативних методів екологічного моніторингу за станом біогеоценозів. Найбільш чутливими до впливу досліджуваних
факторів є біологічні системи або організми, їх вибирають в
якості біоіндикаторів. На антропогенно навантажених урбанізованих територіях ефективним біоіндикатором є листя
берези повислої (Betula pendula Roth.), дерева з високими поглинаючими якостями [1].
У основі методики, використаної при виконанні даного
дослідження, покладена теорія «стабільності розвитку», розроблена російськими вченими А.В. Яблоковим, В.М. Захаровим і ін. [2].
Березове листя було зібрано в двох точках міста Кременчук.
Порівняльні результати проведених досліджень за двома
ділянками представлені в таблиці 1. Розраховані проказники
флуктуючої асиметрії листа використані для оцінки якості
навколишнього середовища згідно шкали, наведеної у таблиці 2.
Таблиця 1 Результати досліджень
Показник асиМісце відбору зразку
метрії
Територія РЛП «Кре0,038
менчуцькі плавні»
Територія поблизу
Крюківського вагонобудівного заводу

0,046
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Бал стану
1
3

Таблиця 2 Шкала оцінювання якості середовища за результатами флуктуючої асиметрії листа рослин
Величина
флуктуруючої
Характеристика середовища
Бали
асиметрії листа
берези повислої
< 0,040
Умовна норма
1
Слабкий вплив негативних фак0,040-0,044
2
торів
0,045-0,049
Забруднені райони
3
0,050-0,054
Значно забруднені райони
4
Вкрай несприятливі умови, рос> 0,054
лини знаходяться в пригніченому
5
стані
На основі проведених досліджень можна зробити висновок що територія регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» є екологічно чистою, а територія поблизу
Крюківського вагонобудівного заводу забруднена, що може
стати причиною погіршення стану екологічної безпеки і потребує подальшого більш точного аналізу для визначення
причини пригнічення середовища.
Проведена нами робота дозволила отримати достовірну
картину умов місця зростання рослин і відобразило стан здоров'я середовища. Крім того, можна констатувати, що флуктуюча асиметрія є чутливим, дешевим та ефективним індикатором стану природних популяцій.
Список використаної літератури
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
Проблема забезпечення населення якісною питною водою
в новому столітті із актуальної перетворилася на гостру. Ситуація з якістю води і водопостачання є критичною і залишатиметься такою до повного усвідомлення того, що вода – це
найцінніше з того, що споживається людиною.
Червонооскільське водосховище розташоване в межах
Харківської і Донецької областей і створене шляхом зарегульовання стоку р. Оскіл – притоки першого порядку р. Сіверський Донець. За проектним призначенням водосховище є
основним джерелом централізованого господарського водопостачання Донбасу, крім того, передбачено використання
його для зрошення, потреб рибного господарства та відпочинку населення [1].
Задля виявлення небажаних тенденцій погіршення складу
води Червонооскільського водосховища були відібрані контрольні проби води у поверхневому та придонному горизонті.
Пошук основних ретроспективних тенденцій погіршення
складу води Червонооскільського водосховища проводився за
показниками, значення яких за даними контрольних аналізів
відносили воду до 4-го класу відповідно до [2], а саме: солей
жорсткості, фосфатів, нітратів і нітритів. Проведений аналіз
результатів досліджень виявив тільки сезонні коливання вмісту усіх показників – збільшення вмісту усіх чотирьох домішок навесні і восени. Інших тенденцій не виявлено.
Задля подальшого виявлення ретроспективних тенденцій
погіршення складу води Червонооскільського водосховища
було проведено аналіз змін вмісту цих показників за середньорічними показниками. Було встановлено сімбатне коливання вмісту солей жорсткості і нітратів у воді водосховища.
Були відібрані контрольні проби води у поверхневому горизонті та нижньому б’єфі р. Оскіл.
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Порівняння показників якості води р. Оскіл та води Червонооскільського водосховища показує, що за основними показниками річкова вода характеризується більш кращою якістю ніж вода водосховища. Так по хімічних показниках річкова вода у поверхневому горизонті тільки за вмістом солей
жорсткості відноситься до 4-го класу, а у нижньому б’єфі – за
вмістом нітратів і фосфатів. Ретроспективні тенденції зміни
якості води р. Оскіл за період 2017-2019 роки були виявлені
на основі співставлення середньорічних значень вмісту цих
домішок за даними щомісячного контролю хімічної лабораторії Червонооскільського водосховища. За усіма цими показниках спостерігається циклічний характер змін за роками,
але з тенденцією до поступового збільшення значень, що
обумовлено зростанням антропогенного навантаження на басейн Червонооскільського водосховища.
Приймаючі до уваги, що ці показники вже зараз обумовлюють класифікацію води р. Оскіл за 4-м класом, відповідно
до ДСТУ 4808:2007 [2], та враховуючи визначені тенденції,
необхідно розробити рекомендації щодо забезпечення підвищення ефективності функціонування басейнового принципу
управління та забезпечення екологічної безпеки поверхневих
джерел питного водопостачання, рекомендації для станцій підготовки питної води, які використовують воду цього поверхневого джерела як вихідну, щодо корегування технології задля забезпечення виготовлення питної води, що відповідає
вимогам ДСанПіН2.2.4-171-10 [3], та рекомендацій для населення – споживачів цієї питної води в умовах до завершення
корегування технології на станціях водопідготовки питної
води.
Література:
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ, ЯКІ
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ШАМПУНІВ ТА ЇХ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ
У складі всіх шампунів містяться різні шкідливі компоненти, які, накопичуючись в організмі, що можуть завдати
шкоди здоров'ю людини в цілому. Правильний вибір шампуню допоможе знизити ризик шкідливого впливу, але для цього необхідно знати наскільки може негативно впливати на
здоров'я той чи інший інгредієнт. Тому доцільно дослідити
складові шампунів.
1.
Детергент - обов'язкова складова будь-якого шампуню. Найбільш шкідливими складовими компонентами, що
входять до складу шампунів, є детергенти, які відносяться до
поверхнево активних речовин. Вони мають миючими властивостями і добре піняться, завдяки чому з волосся легко віддаляються різні види пилових і жирових забруднень.
Якщо розташувати детергенти в порядку зниження шкідливого впливу, то перелік буде виглядати так:
˗ Ammonium Lauryl Sulfate - лаурил сульфат амонію;
˗ Ammonium Laureth Sulfate - лаурет сульфат амонію;
˗ Sodium Lauryl Sulfate - лаурил сульфат натрію;
˗ Sodium Laureth Sulfate - лаурет сульфат натрію;
˗ TEA Lauril Sulfate - лаурил сульфат TEA;
˗ TEA Laureth Sulfate - лаурет сульфат TEA.
Перші три речовини, як правило, завжди є компонентами
дешевих шампунів. Вони визнані канцерогенами, легко проникають в шкіру, накопичуються в організмі, і при порушеннях в імунній системі можуть призвести до проблем зі здоров'ям.
2. Пом'якшувачі. Оскільки детергенти здатні висушувати
волосся, позбавляючи їх при цьому життєвої сили, шампуні
додаються різні пом'якшувачі, які роблять волосся слухняним. Тобто вони здатні певною мірою нейтралізувати дію використовуваних детергентів.
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У зв'язку з цим необхідно звертати увагу на те, щоб у
складі шампуню перебували:
• Сocamidopropyl Betaine - кокамідопропіл бетаїн - сумісний з іншими компонентами, виступає в ролі легкого кондиціонера, є антистатиком. Використовується в дитячих шампунях, вважається дорогим компонентом.
˗ Decyl polyglucose - децил глюкозид - зменшує дратівний
ефект агресивних очищувачів, підходить для чутливої шкіри.
Даний компонент отримують з кукурудзи і кокосів.
˗ Glycereth Cocoate - глицерет кокоат;
˗ Disodium Cocoamphodiacetate - кокоамфодиацетат натрію.
˗ Cocoamidopropyl Sulfo Betaine - кокамідопропіл сульфобетаин.
3. Консерванти. Саме консерванти зберігають його властивості і перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в шампуні, які можуть спровокувати алергію. Однак не всі консерванти нешкідливі.
До консервантам можна віднести:
˗ Формальдегід (formaldehyde). Ця речовина відноситься канцерогенів, але при цьому широко використовується при виробництві шампунів в якості консерванту. Формальдегід токсичний
і здатен чинити негативний вплив на органи зору та дихання, а
також погіршувати стан шкірного покриву.
˗ Парабени (parabens). Це консерванти, здатні пригнічувати
ріст мікроорганізмів. Накопичуючись в тканинах, вони можуть
призвести до порушення гормонального рівноваги і розвитку
злоякісних пухлин.
˗ Бензонат натрію або бензойна кислота - є природним консервантом, міститься в брусниці і журавлині, застосовується і в
харчовій промисловості (Е211);
˗ Феноксіетанол (Phenoxyethanol).
4. Загусники. Загусники відповідають за в'язкість і щільність шампуню, а так само є стабілізаторами піни, до них відносять:
˗ Кокамид DEA (Cocamide DEA), що використовується як
загусник, піноутворювач, антистатик, пом’якшувач та ін.
˗ Кокамид МЕА (Cocamide MEA);
˗ Загущувач PEG-4 моноетаноламід ріпакової олії.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ, ЯКІ
ФОРМУЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
ТА НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ, НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ
МИЛ
Протягом свого життя людина постійно використовує різноманітні засоби особистої гігієни, до яких належать засоби
для догляду за шкірою тіла, обличчя, рук, за порожниною рота і зубами, за волоссям. Усі ці засоби безпосередньо контактують із поверхнею шкіри і слизуватими оболонками організму, отже, небезпечні речовини, які входять до складу цих засобів, можуть не тільки потрапити в організм людини, але й
завдати йому шкоди. Тому, обрання саме тих гігієнічних засобів, які містять найменшу кількість небезпечних речовин (а,
в кращому випадку, не містять їх взагалі) стає для споживача
досить актуальною задачею.
У складі сучасного туалетного мила міститься понад півтора десятка компонентів. Серед компонентів майже кожного
сорту мила, поряд з традиційними речовинами, складовими
сутність мила, є речовини-барвники, стабілізатори, ароматизатори та ряд інших інгредієнтів, які по-різному можуть
впливати на шкіру індивідуального людини.
Мало хто знає, що собою представляють такі компоненти
мила, як трихлоркарбан, линалол, цитронелол, гераніл, бензил бензоат, Cl7005, Cl420990. В мило «Fa» додатково входить цетеарил глюкозид, ЕДТА (в милі немає розшифровки,
що це за речовина), бутилированный гидрокситолуол. В дитяче мило може бути додана речовина «Антол П-2». У ланолиновом милі виявлені триетаноламін, «ПЕГ-9». Дослідження
показали, що шкіра конкретних людей по-різному сприймає
вплив на неї окремих компонентів туалетного мила. В одних
піддослідних виникла сухість шкіри, в інших - почервоніння,
у третіх - взагалі неприємне відчуття на шкірі. Особливо слід
зазначити, що антибактеріальне мило «Safeguard» і мило «Fa»
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несприятливо впливають на шкіру. Володіючи вираженими
антибактеріальними властивостями і вбиваючи шкідливі бактерії, вони знищують також багато корисні, які підтримують
нормальну флору зовнішнього шару шкіри і захищають її
епідерміс. До того ж деякі компоненти, що входять до складу
мила, здатні викликати алергічну реакцію.
В дитячому милі можуть міститися натрієві солі жирних
кислот, харчових жирів, пальмового, кокосового масел, вода,
норковий жир, гліцерин, натрію хлорид, гідроксид натрію,
антипал П-2, Cl 77891.Потрібно розшифрувати, що собою являє «Антипал П-2». Це суміш, в яку входять целюлозна камедь, триэтанол а мін, діетілен гліколь, дисодиум ЕДТА, бензойна кислота, лаурокс-9 і лимонна кислота. Завдяки цій композиції «Антипал-2» служить антиоксидантом, стабілізатором
і пластифікатором. В принципі, норковий жир, гліцерин, кокосові і пальмові олії є хорошими зволожувачами для шкіри.
Однак високий показник pH надає несприятливий вплив на
шкіру, висушуючи її. Це пов'язано з вмістом в милі вільного
лугу.
Наведемо характеристику ще двох інгредієнтів мила. Так,
добавка Сl24090 може викликати напади задухи у астматиків
і алергічну реакцію у людей, чутливих до аспірину. Тріклокарбон може призвести до порушення низки гормонів та ендокринної системи. Линалул і добавка «синій блискучий» можуть викликати сильну алергічну реакцію. На сучасному ринку засобів особистої гігієни (а саме, шампунів і туалетного
мила) широко представлені товари, які містять істотну кількість речовин, відомих своїми властивостями як небезпечні
для здоров’я людини. До таких небезпечних речовин належать детергенти, силікони, консерванти (в тому числі і такий
їх різновид як парабени), барвники (у першу чергу синтетичного походження), синтетичні віддушки (фталати) та ін. Усі
ці речовини не тільки токсичні, але більшість з них мають
алергенну, канцерогенну або інші види негативної дії на організм людини, в який вони потрапляють під час тривалого
використання за призначенням.
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ІСТОРИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ
СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ТВАРИН
Людина із самого початку була частиною природи, компонентом екосистеми де мешкала.
Донедавна людина взагалі не могла вижити без помічників з
тваринного царства. У мовах давніх народів більшість слівіменників означають назви тварин і рослин з оточуючого середовища. Цей факт свідчить про те, наскільки важливими для
нас є інші істоти. Природа постачала людині все необхідне для
існування. Первісні люди полювали на тварин – основне джерело їжі для наших далеких предків. Чим сильнішою становилася
людина, тим помітнішим ставав її вплив на довкілля. Перші землероби не мали понять про раціональне ведення сільського господарства і своїми діями вони з часом виснажували землю, на
якій працювали. Одним з найважливіших етапів у розвитку
людства стало одомашнення тварин.
Паралельно з давніх давен фіксуються поняття і про охорону природи. Про це свідчать культурні пам'ятки. Наприклад в
Біблії містяться природоохоронні за змістом заповіді, що датуються ще другим тисячоліттям до н.е.
З іншого боку люди самі потерпали від природних небезпек,
їм приходилося вести безперервну боротьбу за виживання. Багато людей гинуло від хижаків, які також нападали на свійських
тварин, прирікаючи їх господарів на голод. Нехижі тварини (кабани, зайці, мавпи, слони, гризуни, комахи…) являли суттєву загрозу для посівів та врожаю.
В епоху Середньовіччя з’явився такий специфічний феномен, як суди над тваринами. Такі суди проходили за всіма правилами юриспруденції: з адвокатами, свідками та іншими судовими формальностями. Смертна кара іноді могла замінюватися
продажем приреченої тварини на бойню. Однак голова «страченого» виставлялася на видному місці для науки потенційним
«злочинцям». У разі невеликої провини «злочинця» не страчували, а відправляли за грати.
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На превеликий жаль, типовою рисою і в давнину і в епоху
середньовіччя було край жорстоке ставлення до тварин. Охота,
побиття тварин розглядалися як спорт і розвага, забава аристократів. Популярними були корида, бої півнів тощо. В епоху Відродження при посиленні антропоцентризму жорстокість у поводженні з тваринами в Європі набула безпрецедентних форм.
Окрема чорна сторінка пов'язана з ім'ям Рене Декарта, прибічника механістичної філософії, який стверджував, що тварини –
це механізми, а тому і не можуть відчувати біль. З'явилася нова
форма мук для тварин – вівісекція, тобто маніпуляції на живих
тварин. Протягом XVIII-XIX ст. експерименти на тваринах, такі,
як розтин живих тварин без наркозу і маніпуляції на їх органах,
вважалися нормою в біомедичних дослідженнях.
Аналізуючи ставлення до тварин зараз і раніше слід пам'ятати, що й відношення людей один до одного ще зовсім недавно
було кардинально іншим. Ще 100-200 років потому те, що зараз
вважається недопустимим, було абсолютно нормальним. Так у
зоопарках ще 150-100 років тому в клітках демонстрували людей – представників екзотичних народів.
На відміну від тих часів для сучасного світу характерне розуміння людиною своєї відповідальності за тих, хто поруч, створення ефективних природоохоронних механізмів. Можна виділити такі напрямки: - заборона на вбивства бродячих тварин у
різних країнах; - створення нового типу зоопарків, де тварини
живуть в наближених до природних умовах; - заборона с/г технологій, пов'язаних з жорстоким ставленням до тварин, використання їх в індустрії розваг тощо.
Висновки:
1. Ставлення людей до братів менших ніколи не було гармонійним, завжди коливаючись між надмірним поклонінням та жорстокістю і варварством.
2. В усі часи знаходилися люди, які усвідомлювали, що світ
навколо нас необхідно цінувати і берегти, що інші істоти теж
мають цінність і заслуговують на гуманне відношення.
3. Розглядаючи ставлення до тварин наших предків слід
пам’ятати, що вони мешкали у значно складніших умовах, ніж
ми зараз, і постійно вели боротьбу за виживання. Тому на нас
полягає більша відповідальність за збереження світу.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИ
ВИРОБНИЦТВІ КОМБІКОРМУ
Забруднення навколишнього природного середовища
впливає на зростання захворюваності населення, збільшення
смертності, змін клімату і викликає занепокоєння у всіх країнах світу. При виробництві комбікорму основними джерелами виділення забруднюючих речовин є технологічне обладнання, а саме:
1. Дробарки у відділенні переробки. Зерновий пил перед
викидом в атмосферу не піддається очищенню в локальних
фільтрах ФО 12.000.
2. Технологічне обладнання в ферментаційному відділенні. До складу газів бродіння, що виділяються від даного обладнання, входять (за молекулярною масою):
− вуглекислий газ – 42,3%;
− пари нижчих одноатомних спиртів – 0,09%;
− кисень – 22%;
− волога – 26%.
Гази бродіння викидаються в атмосферу через вихлопні
патрубки пасток. Концентрація парів нижчих одноатомних
спиртів після пасток в газах бродіння практично дорівнює
0,0%. В атмосферу надходить діоксид вуглецю.
3. Технологічні ємності в відділенні відгону і концентрації. Пари нижчих одноатомних спиртів виділяються через дихальні трубопроводи технологічних ємностей.
4. В технологічному відділенні при промиванні обладнання в атмосферу надходять пари формальдегіду.
5. Склад суміші оксігенатної. Пари нижчих одноатомних
спиртів, які утворюються при зберіганні.
Виходячи з вищезазначеного, розробка технологій захисту
навколишнього природного середовища щодо зменшення негативного впливу викидів забруднюючих речовин підприємств виробництва кормових продуктів є актуальною задачею.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНОГО
ЗАПОВІДНИКА «РОЗТОЧЧЯ»
Територія Львівської області характеризується широким
ландшафтним та природно-географічним різноманіттям. В
межах області понад 400 територій і об'єктів природнозаповідного фонду, зокрема Державний природний заповідник «Розточчя», 33 заказники, ботанічний сад Львівського
університету, 240 пам'яток природи, 55 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, 61 заповідне урочище.
Природний заповідник «Розточчя» було створено постановою Ради Міністрів УРСР від 5 жовтня 1984 року № 403 у
Яворівському районі на базі державного заказника місцевого
значення «Страдчанський ліс», оголошеного у 1974 р., та заповідного урочища «Королева гора», оголошеного у 1978 р.
Територія заповідника складається з двох ділянок - Верещицького і Ставчанського лісництв. Його площа становить
2084,5 га [1].
Заповідник створено з метою збереження у природному
стані території з унікальним ландшафтами Західноукраїнської
лісостепової фізико-географічної провінції та забезпечення їх
наукового вивчення.
Сучасний рельєф Розточчя складається з горбистих пасом
і горбів. Абсолютна висота окремих горбів становить 380-390
м, найбільша - 395 м (Гострий Горб), відносна висота над
дном долини - 60 м. Обриси пасом і горбів заокруглені.
Територія заповідника представлена трьома грядовими підвищеннями. По її межах протікають річки Верещиця та її
притока Ставчанка, на яких розташований каскад штучних
водосховищ (ставів), найбільшим з яких є Янівський став
площею 207 га.
Особливості рельєфу, мозаїчність ґрунтового покриву,
своєрідний мікроклімат зумовили формування унікальної лісової та болотної рослинності. Тут перекриваються ареали бі66

льшості основних євразійських видів дерев і чагарників. У
заповіднику переважає лісова рослинність, яка займає 92 %
його площі, а на лучну, болотну та прибережно-водну припадає 8 % його території.
Заповідник налічує багату кількість велосипедних маршрутів, що в свою чергу формують туристичну інфраструктуру
та збільшує природно-рекреаційний потенціал саме цього
об'єкту.
Згідно з проектом «РовеЛове Розточчя - разом попри кордони», котрий був реалізован в минулому році, маршрут
вздовж 110 км, вже має туристичну інфраструктуру, побудовані 14 альтанок зі станціями обслуговування велосипедів.
Передбачено і створення туристичних продуктів - велопробіги, тури, освітні кампанії, еко-пікніки.
Однак незважаючи на природно-рекреаційний потенціал
та його користь існує низка проблем, які негайно потребують
найскорішого вирішення. Несанкціонований та неорганізований туризм завдає великої шкоди довкіллю. Про це свідчить велика кількість поламаних молодих дерев чи чагарників, зірваних та пізніше викинутих квітів, зокрема рідкісних
видів, що приводить до деградації місцезростань, консервними бляшанками, поліетиленовими пакетами та іншими дрібними видами побутового сміття.
Також, требо зауважити питання розвитку заповідної
справи, а саме: небажання землевласників і землекористувачів (в т.ч. сільських,селищних, міських рад погоджувати
створення заповідних об’єктів, тим більше давати згоду на
вилучення земельних ділянок для надання їх у постійне користування створюваним установам ПЗФ; недосконалість законодавства в питаннях охорони , відтворення та раціонального
використання природних ресурсів в межах об’єктів природнозаповідного фонду; винесення в натуру меж територій та
об’єктів ПЗФ; відсутність єдиної політики управління територіями та об’єктами ПЗФ, в тому числі у яких відсутні спеціальні адміністрації [2].
Вирішення цих питань значно покращить ситуацію у галузі розвитку заповідної справи та належного і дієвого функці67

онування об’єктів природно-заповідного фонду Львівської
області.
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Харківський національній університет будівництва та архітектури
ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ, ЩО НАС ЧЕКАЄ?
Екологи вивчають глобальне потепління та шукають
методи его подолання привертаючи увагу лідерів країн разом
з активістами закликають діяти. Вже сьогодні вони говорять,
що глобальне потепління веде до танення льодовиків, підйому рівня Світового океану, яке може спричинити затоплення
прибережних поселень континентів, перерозподілу опадів,
повеней, засух, ураганів та інших екологічних катастроф. Ось
чому проблема глобального потепління займає увагу вчених
усього світу. Збільшення середньорічної температури повітря
― перевірено встановлений факт, тому ставити питання так:
«глобальне потепління ― міф чи реальність?» ― не коректно. Суперечка йде лише за механізми явища, і тому, наскільки значна роль антропогенного парникового ефекту в цьому
процесі. Проте, більшість дослідників вважають, що основну
роль у збільшенні температури грає саме вплив людини. Воно
містить в собі наступні різноманітні ефекти: танення арктичних льодів, підвищення рівня моря, відступ льодовиків: глобальне потепління призвело до десятиліть скорочення і стоншування арктичного морського льоду. Зараз він знаходиться
в небезпечному становищі й вразливий до атмосферних ано68

малій. Причини глобального потепління досі не встановлені
зі стовідсотковою вірогідністю. Якщо раніше підвищення середньорічної температури повітря на десяті частки градуса
відбувалося протягом тисячоліть, то з початком активної діяльності людини для цього досить пари десятків років. Цей
процес і називають глобальним потеплінням, і його наслідки
можуть бути катастрофічними. Загрозу глобального потепління не можна недооцінювати. Підвищення температури
поверхневого шару атмосфери призводить до зміщення
кліматичних зон, викликаючи танення арктичних і антарктичних льодовиків, а також вічної мерзлоти, що веде до
підвищення рівня Світового океану. Кліматичні зміни позначаються і на тваринний світ. Багато видів вимирають, інші
змінюють традиційні місця проживання. Небезпека процесу
переселення мешканців тропіків в помірні широти полягає в
тому, що тропічні тварини є переносниками хвороб, таких як
малярія. Крім того, потепління може привести до зростання
захворюваності кишковими інфекціями, алергією, астмою та
іншими респіраторними захворюваннями. Зміна клімату
згубно позначиться на таких галузях економіки, як сільське
господарство і туризм, погіршить умови життя в багатьох
країнах. ООН передбачає, що до середини нинішнього
століття кількість «кліматичних» біженців досягне 200
мільйонів чоловік. Запобігання глобальному потеплінню вимагає узгоджених зусиль усіх країн. Один з найбільш очевидних і дієвих шляхів розв’язання проблеми глобального потепління ― це раціональне використання енергоресурсів та
скорочення викидів в атмосферу парникових газів. Одне з основних напрямків зусиль, докладених світовою спільнотою,
перехід від традиційних методів вироблення енергії, пов'язаних зі спалюванням вуглецевої сировини, до нетрадиційної
(альтернативної) енергетики: використання сонячних батарей,
вітряних, приливних, геотермальних електростанцій тощо.
Особлива увага приділяється розробці та вдосконаленню
нормативних документів, спрямованих на зниження викидів
парникових газів. На сьогодні багатьма країнами світу прийняті Рамкова конвенція ООН про зміну клімату та Кіотський
69

протокол. Крім того, закони, що стосуються вуглецевих викидів, приймаються і на рівні урядів окремих країн. Окрім
роботи великих держав необхідно працювати над свідомістю
людей і виносити цю проблему на телебачення, замість деструктивних шоу показувати документальні фільми такі як
«Дім», «Незручна правда», «Історія речей» відеоролики про
те як правильно сортувати різні матеріали й наскільки це важливо або навіть мультфільми для дітей такі як «Воллі». Закликати кожного діяти та надати усе необхідне аби людина
мала змогу використовувати нешкідливі матеріали для побуту, та мала можливість правильно збути їх не псуючи навколишнє середовище.
Мелешко Н. І., ст., Хрутьба В. О., д.т.н., проф.
Національний транспортний університет
БІОПЕРЕХОДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ РЕГІОНУ
Автомобільний транспорт нестримно розвивається відповідно до загальносвітових тенденцій, а насичення особистими
автомобілями вже досягає показника 280–300 авто на 1000
населення.
Подальше зростання обсягів перевезень особистим транспортом спричиняє підвищення рівня екологічного навантаження в населених пунктах України. Збільшення одиниць
транспорту у населення призводить до зменшення біорізноманіття та видового багатства тваринних організмів відповідних територій та деградації рослинних угруповань. На автомобільних дорогах з інтенсивним рухом та швидкісних трасах
жертвами, у переважній більшості, стають свійські та здичавілі тварини, рідко реєструються дикі тварини, оскільки вони
найчастіше гинуть на присілкових дорогах [1]. Такий розподіл жертв швидкісних трас свідчить не про їх меншу вразливість, а про те, що значна частина популяцій, біотоп яких був
пов'язаний із цією територію вже знищена в місцях проходження таких потужних автотрас [2]. Дослідження шляхів
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міграції тварин, а також аналіз місць скоєння дорожньотранспортних пригод з наїздом на тварин є необхідною умовою під час проектування нових та реконструкції існуючих
автомобільних доріг загального користування.
Не дивлячись на те, що сьогодні антропоцентризм є основним принципом для будівництва об’єктів транспортної інфраструктури, однак все більшої актуальності набуває біоцентричний підхід, зорієнтований на біоту, що вимагає досить
значних спеціальних інженерних заходів захисту.
Питання захисту тваринного світу від негативного впливу
автомобільних доріг в сучасних умовах вирішується будівництвом біопереходів – інженерних споруд для міграції тварин.
Згідно з вимогами ДСТУ 8751:2017, який регулює дорожні огородження, дорожні огородження першої групи, огородження для запобігання виходу тварин на дорогу, «до огороджень другої групи належать сітки, конструкції поручневого
типу тощо, призначені для упорядкування руху пішоходів та
запобігання виходу на проїзну частину доріг диких і свійських тварин». Відповідно до ДСТУ 8814:2018, біоперехід –
спеціальне транспортне спорудження у вигляді мосту або
труби призначене для проходу диких та свійських тварин. У
ДБН В.2.3-22:2009 крім поняття «біоперехід» відзначено поняття «віадук», як транспортну споруду, яка перетинає ущелину або іншу природну западину. В ОДМ 218.6.023-2017 визначено поняття «екодук» як штучну споруду над дорогою,
призначену для проходу не лише тварин. В СП
461.1325800.2019 розрізняють біоперехід, як комплекс інженерних споруд для безпечного перетину мігруючими тваринами лінійних об’єктів транспортної інфраструктури; біоперехід мостового типу, як штучну споруду, яка забезпечує безпечний перетин мігруючих тварин над автомобільною дорогою, залізницею або іншими лінійними об’єктами транспортної інфраструктури; біоперехід пандусного типу є штучною
спорудою з пологими ґрунтовими укосами (1:5–1:12) та полотном для переходу на рівні проїзної частини автомобільної
дороги, верхньої споруди шляху залізниці або поверхні захисного покриття трубопроводів. Відзначимо, що найбільш по71

ширеними видами біопереходів є мости (естакади) або підземні переходи. Таким чином, різноманіття конструкцій біопереходів при правильному плануванні їх для відповідної території, дасть змогу зберегти біорізноманіття, видовий склад та
багатство регіону.
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Myhialuk D. V., st., Perkun I. V., Ph.D. (Tech.)
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
THE CONCEPT OF CONTINUOUS ECOLOGICAL
EDUCATION AT HIGER EDUCATIONAL INSTITUTION
The essence of a concept of continuous ecological education
at HEIs lies in subjugating the teaching process to the unified
final goal with subsequent solution of problems necessary to
realise it at each level of education.
First of all it is necessary to clearly define the ecological
subjects introduced for study and determine their place in the
system of scientific knowledge. From the approach practiced by
Odum to ecology as a science connecting physical and biological
phenomena and forming a bridge between natural and social
sciences it follows that the ecological sciences refer to both
natural and humanitarian sciences. Therefore it is necessary to
determine more precisely the place of ecology and namely that of
particular ecological subjects in the general
system of
knowledge. In the structure of ecological knowledge general
ecology acts as a theoretical and methodological subject – a
science studying the main principles of organization (structure
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and properties) and general laws of functioning (laws of
movement and development)for ecosystems of different hierarchical levels. General ecology is the fundamental basis for
particular ecologic subjects studying the structure, properties and
laws
of
functioning for certain types of ecosystems:
bioecosystems, socioecosystems, technoecosystems, etc. These
subjects are bioecology, geoecology, biospherology and
engineering ecology.
The sciences should be, first of all, classified according to
hierarchy of laws, i.e. according to the degree and universal
character of the laws under study. Subordination should be
observed in the hierarchy of sciences, that is strict subservience of
the laws of lower ranking sciences to those ranking higher. In
the suggested structure of such classification the acme belongs to philosophy - a science studying the most general laws of
development of nature, society and human thinking. The lowerranking stage of classification is occupied by philosophy of
nature, philosophy of society and philosophy of thinking.
The third stage - where leaders are physics, political economy
and mathematics - embraces natural, humanitarian sciences and
sciences of thinking. General ecology belongs to natural sciences, socioecology - to humanitarian ones and noospherology - to
the sciences of thinking. Socioecology and noospherology
having deep roots in the general ecologic science can no longer be
fully related to it. Socioecology is a science studying the structure,
properties and laws of functioning for socioecosystems of
different hierarchical level. It connects, or rather unites, natural
and humanitarian sciences. Noospherology is a science studying
the
influence of a certain all-planetary Reason on the
development of "natural home". The appearance of all-planetary
Reason is regarded as a logical process in the evolution of the
Nature. By the Nature they understand the entire material, energy
and information-providing world, including everything alive and a
human being too. This science unites natural, humanitarian
sciences and sciences of thinking. Next stage belongs to technical
sciences that include engineering ecology.
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From the above said it is understood which ecological subjects
should be taught in different HEIs in order to ensure ecological
nature-related training as well as humanitarian one not forgetting
sciences of thinking and technical training.
Мінеєва В.С., ст., Юрченко В.О., д.т.н., проф.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ПОКАЗНИКИ ЕМІСІЇ НАФТОПРОДУКТІВ,
СТВОРЮВАНОЇ АВТОТРАНСПОРТОМ НА
ПРИДОРОЖНІЙ ПРОСТІР
Серед середовищ придорожнього простору, які внаслідок
експлуатації автомобільної дороги стають об'єктами інгредієнтного забруднення, найбільш консервативним є ґрунт [1].
Особливу небезпеку для фауни, флори і мікрофлори ґрунтових екосистем в придорожньому просторі створює забруднення нафтопродуктами (НП) [1-3].
Метою роботи була кількісна оцінка потоку НП в придорожній простір на підставі розрахунків та експериментального визначення на конкретній ділянці автодороги.
Об’єктом дослідження був придорожній простір автодороги в с. Циркуни Харківської області. Обчислення інтенсивності транспортного потоку виконали за рекомендаціями. Розрахунки потоку нафтопродуктів від автодороги та концентрації нафтопродуктів в поверхневому шарі ґрунту придорожнього простору на різній відстані від автодороги, виконували
за формулами, представленими в науково-технічній літературі, з урахуванням відсутності бордюра на ділянці автодороги
та особливостей визначення НП [1-3].
Експериментально кінетичні характеристики емісії НП,
що досягають поверхні ґрунтів на територіях, прилеглих до
досліджуваної автодороги, кількісно оцінили при визначенні
динаміки накопичення НП сніговим покривом на певній
площі (0,01 м2) цих територіях. Визначення концентрації НП
у талому снігу виконали після екстрагування хлороформом.
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Результати розрахунків потоку НП та їх концентрації в
ґрунтах придорожнього простору, а також дані експериментальних досліджень потоку НП представлені в табл. Як видно, безпосередньо біля дороги концентрація НП в поверхневому шарі ґрунту практично в 5 разів перевищувала нормативний рівень (200 мг/кг), а на відстані 60 м концентрація НП в
ґрунті досягла практично нормативних значень. Потік НП,
визначений експериментально, практично співпадав з потоком НП, визначеним розрахунковим шляхом.
Таблиця - Розрахунок потоку НП від автодороги та концентрація нафтопродуктів в поверхневому шарі ґрунту придорожнього простору
Визначення
Відстань від
автодороги, м
Показник
1
60
2
-1
Розрахункове
Потік НП, мг(м ∙добу)
7,4
~0
Концентрація НП в поверхневому шарі ґрунту, 1084
250
мг/кг
Експериментальне Потік НП, мг(м2∙добу)-1
Не
7,6
визн.
Висновки
На підставі визначення інтенсивності транспортного потоку в населеному пункті проведені розрахунки потоку НП на
придорожні території і концентрацію НП в поверхневому шарі ґрунту придорожніх територій.
Розрахункові дані щодо потоку НП на придорожню територію практично підтвердили дані експериментальної оцінки
цього потоку.
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ВПЛИВ ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ НА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
Останнім часом здешевлення одягу і збільшення попиту
на нього призвело до зростання обсягів його виробництва
майже на 400 %. Мало хто із споживачів підозрює, як виготовлення його улюбленої пари джинсів впливає на стан довкілля. Зараз близько 10 % від загальної кількості викидів оксиду
вуглецю – це внесок саме легкої промисловості. Забруднення
навколишнього природного середовища відбувається на всіх
етапах виробництва одягу.
Виготовлення матеріалів, з яких в подальшому шиють
одяг, становлять значну шкоду для довкілля. Наприклад, вирощування бавовни потребує великої кількості води, також
відбувається внесення в ґрунт пестицидів та інсектицидів, які
є канцерогенними речовинами і шкодять здоров’ю фермерів і
природним екологічним системам. На підприємствах вовняної, льняної, бавовняної промисловості виникають забруднення атмосферного повітря пилом в процесі транспортування, сортування та обробки сировини. На виробництвах з первинного оброблення сировини утворюється мінеральний пил,
основну частину якого складають часточки ґрунту. На вовняних та льняних підприємствах утворюється органічний пил. У
сортувальних і чесальних цехах бавовняних виробництв концентрація пилу становить від 2 до 16 мг/м3, а в ткацьких і
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прядильних – від 2 до 8 мг/м3. На трикотажних виробництвах
утворюється два потоки забруднювальних речовин:
- токсичного, який з’являється внаслідок фарбування і обробки висококонцентрованого продукту;
- нетоксичного, що утворюється у результаті мерсеризації.
Стічні води підприємств з виробництва трикотажу містять
близько 20 забруднювальних компонентів, концентрація яких
може перевищувати допустимі значення, тому потрібно проводити попереднє очищення стоків. Осад стічних вод трикотажних
комбінатів
створюється
у
фарбувальнооздоблювальних цехах. В таких водах присутні розчинні та
нерозчинні суміші – волокна, ганчір’я, фарба. Але головними
забруднювачами є розчини кислот, високомолекулярні препарати.
Для вичинки і фарбування хутра підприємства хутрової
промисловості потребують 9 млн. м3 води на рік, а кількість
хімічних речовин і сполук, що витрачається за вказаний період становить до 100 тис. тонн. Токсичність стічних вод у хутровому виробництві зумовлена наявністю в них формальдегіду, формаліну, фарб на основі шестивалентного хрому та ціаніду. Дослідження, які було проведено в 2011 році компанією
CE Delft, показали, що наслідками виробництва натурального
хутра є кліматичні зміни, небезпечні викиди і евтрофікація.
Виробництво синтетичних тканин також негативно впливає на довкілля. Для виготовлення синтетичних матеріалів
необхідно в три рази більше води ніж для натуральних. А при
виробництві нейлону в атмосферу викидається парниковий
газ – закис азоту.
Щорічно всі підприємства з виготовлення одягу використовують 93 млрд. м3 води, такої кількості вистачило б на рік 5
млн. осіб. Навіть виробництво однієї пари джинсів необхідно
7,5 тис. літрів води. В подальшому використання одягу споживачами призводить до великих витрат води на прання, забруднення водойм синтетичними мийними засобами.
Ще однією великою проблемою стає процес позбавлення
від непотрібних виробів. Одяг з натуральних тканин на сміт77

тєзвалищах розкладається за 2 – 3 роки, а вироби з синтетичних матеріалів розкладаються за сорок років.
Одним із шляхів вирішення вказаної проблеми може стати
використання натуральних матеріалів і барвників при виробництві одягу, а також розумне споживання «модної» продукції.
Мовчан С.В., ст., Душкін С.С., к.т.н., доцент
Національний університет цивільного захисту України
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВП «ШАХТА
ІМ. Г.Г. КАПУСТІНА» АТ «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ»
Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних коштів. Однак протягом найближчих
5 - 10 років країна буде дуже обмежена в коштах, необхідних
для поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних
ресурсів. Тому необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістичних, ефективних та економічно вигідних рішень.
Під час роботи мною було досліджено ВП «Шахта
ім. Г.Г. Капустіна» АТ «Лисичанськвугілля», по звітності роботи якої були зроблені наступні висновки.
На даний момент вугільна галузь практично не має багатофункціональної системи природоохоронних заходів та моніторингу, які б відповідали сучасним вимогам. Слід відзначити, що на вищенаведеній вугільній шахті немає необхідних
приладів контролю та кваліфікованих фахівців, які здатні
ефективно оцінювати рівні забруднення навколишнього середовища.
Результати експертної оцінки ефективності застосування
природоохоронних заходів на вугледобувних підприємствах
за сумарними показниками видів впливу на об’єкти довкілля
приведені на рис. 1.
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Аналіз даних виявив, що для подолання наслідків впливу
побічних продуктів вуглевидобутку на навколишнє середовище доцільним є застосування технології закладки виробленого простору вугільних шахт з одночасним розбиранням породних відвалів. При цьому буде спостерігатися поступове
зменшення негативних впливів підприємства практично на
всі компоненти навколишнього середовища.

Рис. 1. – Результати комплексної експертної оцінки змін
екологічних наслідків функціонування вугільної шахти при різних комбінаціях застосовуваних природоохоронних заходів: I
– без застосування природоохоронних заходів; II –проведення
закладки виробленого простору; III – розбирання та рекультивація породного відвалу; IV – застосування закладки виробленого простору з розбиранням породного відвалу
Висновки. Для підвищення ефективності управління природоохоронною діяльністю вугільного підприємства необхідно забезпечити:
- проведення ефективного моніторингу за параметрами
стану довкілля;
- застосовування системи експертних оцінок для
об’єктивного аналізу екологічної небезпеки технологічних
процесів видобутку вугілля;
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- розроблення рекомендації з покращення екологічного
стану об’єктів довкілля в зоні впливу підприємства.
Реалізація природоохоронних заходів повинна забезпечити мінімізацію екологічних ризиків, пов’язаних з відповідними об’єктами довкілля до прийнятного рівня.
Nechval K.A., st., Pogrebnyak V.G., Prof., Dr. Sci. (Tech.)
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
HUMANBEINGAND BIOSPHERE. KNOWLEDGE
INTEGRATION - SURVIVAL STRATEGY
Environmental technologies and other "environmental measures" for
all their absolute and vital necessity are not able alone to solve the problem of the relationship between a humanbeingand the biosphere, and
these problems are intertwined with the moral, and the latter already isrelevantto the humanities.
The problem of creating a holistic theory determining the choice of
human activity strategy needs a priority and urgent solution. But no theory directly related to finding ways leading to the prolonging the life of
civilization can prevent a crisis without the integration of knowledge
and education of people.
The existing system of knowledge in the world is too archaic. Thousands of sciences and countless laws are too fragmented. There are no
generalizing formulas and laws inherent in certain fields of knowledge,
and some sciences are a set of factual material that has no generalizing
patterns at all. Time demands to accelerate the development of a unified
theory of knowledge. This is what we need to develop a doctrine of the
noosphere and, of course, to successfully tacklethe environmental crisis.
People should know not only that every civilization is mortal, that it
is born, livesexistsand dies just like every human being, but also that the
length of its life depends significantly on the Wisdom, on the education
of people, and the latter, to a large extent, on the created unified system
of knowledge. Overcoming the ecological crisis will require a change in
the whole of human society, its outlook, and for this it must first of all
have an appropriate level of education. The most important factor in going through the environmental crisis is the level and comprehension of
education in society. It is necessary to close the gap between the humanities and natural sciences, because without this it will be impossible to
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solve the problem of survival of the "biosphere-man"system.
Only a society that has a fairly high general education and has qualified professionals will be able to move to the age of Wisdom, the age of
the noosphere and will be able to prolong the existence of civilization on
the Earth. In this context, an attempt is made to consider the survival
strategy of the biosphere and humanity from the point of view of the
natural sciences.

Панченко В.І., ст., Юрченко В.О., д.т.н., проф.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА
ВИНИКНЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АНОМАЛІЙ У
ЛЮДИНИ
Мутагени – фізичні і хімічні чинники, що викликають
стійкі спадкові зміни – мутації. Погана екологічна ситуація,
забрудненість середовища проживання хімічними речовинами, продукти і побутові пристосування, що містять в своєму
складі мутагени, негативно впливають на організм людини,
сприяючи розвитку генетичних аномалій в організмі і, як наслідок, виникнення так званих генетичних захворювань.
Генетичні (спадкові) хвороби – захворювання, зумовлені
порушеннями в процесах збереження, передачі та реалізації
генетичної інформації, .поділяють на наступні типи: моногенні (серповидноклітинна анемія та ін.), полігенні (хвороба
Альцгеймера, діабет ті ін), хромосомні (Синдром Дауна та
ін.), мітохондріальні (міоклональна епілепсія, міокардіопатія
та ін).
Залежно від походження, мутагени поділяють на класи: фізичні – ультрафіолетові промені; іонізуюче випромінювання, рентгенівські та γ-промені; хімічні – алкілуючі агенти
(етилметансульфонат), нітрозогуанідинові сполуки, аналоги
азотистих основ, біологічні – віруси, токсини, транспозони.
Деякі види виробництв підвищують частоту хромосомних змін у співробітників. До таких виробництв відносять:
металургію, нафтопереробні комбінати, лакофарбові заводи,
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зварювальні процеси, виробництво гумових виробів, вугільні
електростанції. Найбільш шкідливими сполуками, що мають,
високу проникаючу активність вважаються: бензол, хром,
миш'як, ксилол, свинець, ртуть, цинк, нікель і ін.
З метою зниження темпів мутаційного процесу рекомендується застосовувати антимутагени (сполуки, що знижують
частоту мутацій). Найбільш відомими антимутагенними властивостями володіють: денне світло; вітаміни; серотонін; глутамін; каротин.
Пархоменко Д.В., ст., Мудрак К.В., к.х.н., доц.
Національний транспортний університет
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА У ВИРОБНИЦТВІ ЦЕМЕНТОБЕТОНУ
Серед дорожніх покриттів цементобетонні виділяються
довговічністю і незначними витратами на поточний ремонт.
Цементобетон має високий опір утоми при повторюваних
навантаженнях. Покриття з цементобетону набагато краще
розподіляє тиск на розташовану під ним основу, ніж асфальтобетонне покриття тієї ж товщини. Механічні властивості
цементобетону практично не залежать від температури. Цементобетонне покриття забезпечує стабільне зчеплення з колесами автомобілів, незалежне від температури та мало залежне від ступеню вологості [1].
Бетон є сумішшю гідравлічного цементу, води, кам’яного
матеріалу, мінеральних і хімічних добавок. Гідравлічний цемент у суміші з водою твердне. Із збільшенням тонкості помолу цементу має місце швидкий набір міцності бетону, але
зростає тепловиділення, що призводить до утворення мікротріщин. За необхідності роблять суміші цементів різного помолу, щоб регулювати швидкість набору міцності та тепловиділення в потрібних межах [2].
Цемент може бути доповненим або частково заміщеним
цементуючими матеріалами [3].
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В якості таких матеріалів можуть бути відходи виробництва. До них відносяться зола виносу теплових електростанцій,
мелений гранульований домений шлак, мікрокремнезем (кварцевий пил, тонкий кремнеземний порошок), метакаолін
(продукт термічної обробки каоліну).
Для цементобетонної суміші можна використовувати золу
виносу від спалювання антрациту або бітумінозного вугілля.
Застосування золи виносу знижує водопотребу, покращує укладання, зменшує розшарування суміші.
Гранульований домений шлак є відходом металургії. Суміш портландцементу, золи виносу і меленого гранульованого шлаку може забезпечувати дуже велику довговічність бетону [4].
Мікрокремнезем – побічний продукт виплавки кремнієвмісних сплавів в електродугових печах за температури вище
20000С.
Вирішуючи питання захисту навколишнього середовища,
зокрема захисту від парникового ефекту, виникли нові технології виробництва цементу і компонентів цементобетону, що
не дають викиду вуглекислого газу.
Так, при переробці газоподібних промислових викидів
пропускають вуглецевмісні гази через лужну морську воду.
При цьому оксиди кальцію і магнію морської води реагують з
вуглекислим газом, утворюючи карбонати кальцію і магнію.
Карбонати висаджують, висушують за рахунок тепла тих же
газів. Виділені порошкоподібні карбонати можуть бути використані при виробництві бетону як заповнювачі і частково
– при виробництві цементу. При проходженні зазначених газів через морську воду, вони очищаються також від оксидів
сірки (http://calera.com/).
Основою цементу Novacem (http://novacem.com/) є оксид
магнію і гідрокарбонат магнію. При виробництві такого цементу відбувається прискорена карбонізація силікатів магнію.
Використання силікатів магнію усуває емісію вуглекислого
газу. Також при затвердінні такого цементу у бетонній суміші, він абсорбує і утримує СО2 повітря.
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Таким чином, виконуючи захист довкілля від забруднення
побічними продуктами підприємств, можна ще і поліпшувати
та здешевлювати дорожнє будівництво.
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Пахомова М.О., Лобазова Т.С, ст., Левашова Ю.С., к.т.н. Харківський національний університет будівництва та архітектури
ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
НІТРАТАМИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ В РІЗНИХ
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУРАХ
Одним з проявів несприятливого впливу діяльності людини на навколишнє середовище є його забруднення нітратами.
Робота націлена на вирішення завдань, пов’язаних з
визначенням нітратів у соку від різних овочевих культур.
В організмі людини частина нітратів згодом легко виводиться, інша частина утворить нешкідливі, а іноді навіть корисні з’єднання. Але за певних умов нітрати можуть відновлюватися в солі азотистої кислоти, утворюючи нітрити. Нітріти дуже шкідливо впливають на організм людини. Вони перетворюють гемоглобін у метгемоглобін, що не здатний переносити кисень, доставляючи їх до клітин і тканин. У результаті може розвитися кисневе голодування тканин і організму в цілому. Одночасно в крові зростає вміст молочної
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кислоти, холестерину і лейкоцитів, знижується кількість
білків. Особливо шкідливі нітрати для дітей і вагітних жінок.
У ході виконання даної роботи ми ознайомилися з методикою визначення нітратів у соку від різних овочевих культур: огірках від різних агрогосподарств; петрушки; картоплі.
Дослідження проводилося за наступною схемою: овочі і плоди розчленовують на частини, дрібно ріжуть ножем і швидко
розтирають в ступці, сік віджимають через 2- 3 шару марлі, 2
краплі соку капають на чисте скло, покладене на білий папір,
додають 2 краплі дифеніламіну. Швидко описують всі спостережувані реакції. Повторність дослідження 3-кратна.
У ході виконання роботи було встановлено перевищення
нітратів в огірках (>1000 мг/кг ) та петрушці (>3000 мг/кг ).
Пащенко С. Р., ст., д.c-г.н., проф. Ачасов А. Б., Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна
КАРТОГРАФУВАННЯ ЕРОДОВАНИХ ҐРУНТІВ ЗА
ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ
У публікації наведені результати дослідження площинних
форм водної ерозії ґрунту за результатами візуального дешифрування космічних знімків.
Ключові слова: ерозія, водна ерозія, гумус, родючість,
дешифрування, космічні знімки, дистанційне зондування.
В публикации приведены результаты исследования плоскостных форм водной эрозии почвы по результатам визуального дешифрирования космических снимков.
Ключевые слова: эрозия, водная эрозия, гумус, плодородие, дешифрирование, космические снимки, дистанционное
зондирование.
The publication contains the results study of planar forms of
water erosion based on the results of visual decipherment of space
images.
Key words: erosion, water erosion, hummus, fertility,
decryption, space imagery, remote sensing.
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Ерозія ґрунтів є значною екологічною, економічною й, навіть, соціальною проблемою для України. Перш ніж боротися
з цією проблемою, необхідно вивчити питання визначення
наявності ерозії та ступеня її небезпеки легкодоступним, сучасним та дієвим способом.
Тому метою нашої роботи є опрацювання методики картографування еродованих ґрунтів з використанням сучасних технологій: дистанційного зондування та геоінформаційних систем.
Задля вивчення питання площинної ерозії було обрано тестовий полігон, що розташований біля м. Дергачі. Вибір полігону обумовлений складною структурою ґрунтового покриву
та наявністю чітких проявів водної ерозії.
Площа полігону складає 56,77 га. Аналіз топографічної
карти досліджуваної території показав, що дане поле характеризується доволі складним рельєфом.
Для візуального дешифрування було обрано декілька знімків високої розділяючої здатності, що зроблені у видимому
діапазоні, за допомогою інтернет-ресурсу Google Earth. Візуальне дешифрування проводилось за такими ознаками як колір та структура зображення. Візуально відмічено характерні
світлі пасма, що характеризують водну ерозію. Оскільки, як
правило, змиті ґрунти є значно світлішими за кольором внаслідок виходу на поверхню перехідних слабогумусованих горизонтів ґрунту.
За допомогою сайту Нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення було визначено типи
ґрунтів на території дослідження, що підтвердило наявність
еродованих ґрунтів на території полігону підтверджуються.
Разом з тим відмітимо, що ґрунтові виділи на карті не збігаються з «кольоровою структурою» на знімку, що говорить
про необхідність корегування архівної карти агровиробничих
груп ґрунтів.
З метою підтвердження наших припущень були проведені
польові дослідження. Вони проводились 12.06.2020 після
зливи. Згідно з архівом погоди на сайті rp5.ua за 2 тижні до
польових досліджень було зафіксовано 43 мм опадів.
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В ході польового етапу дослідження біло відібрано 6 проб
ґрунту, які були передані в лабораторію на аналіз вмісту в
них гумусу. Ймовірно у більш темних місцях ми матимемо
більшу кількість гумусу, у світлих – найменшу. Після отримання результатів аналізу вони будуть використані при проведенні чисельного дешифрування знімку та побудови оновленої ґрунтової карти на територію полігону.
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Національний університет цивільного захисту України
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ ВІД ЗАВОДУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
На розвиток виробництва будівельних матеріалів впливає
інтенсивне будівництво в різних галузях господарства. Цей
процес має позитивні наслідки, в першу чергу, для економіки.
При цьому на довкілля він часто впливає негативно [1]. Для
цього є декілька причин, серед яких треба відзначити:

недосконалість технології очищення води після використання в технологічному процесі;

забруднення атмосферного повітря пилом, що виникає при обробці матеріалів.
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Негативні наслідки виробничого процесу для екології виникають в зв’язку застарілістю технологій виробництва, відсутністю сучасних засобів та пристроїв для зменшення викидів, небажанням керівництва підприємств вкладати кошти
в оновлення. Часто виникає ситуація, коли підприємствам
простіше сплатити штраф за надмірні викиди ніж переобладнувати виробництво.
Проведемо оцінку впливу заводу залізобетонних виробів,
розташованого в місці Арциз Одеської області, на довкілля,
щоб запропонувати заходи вдосконалення технології захисту
навколишнього середовища. Підприємство займається виготовленням різноманітної продукції з залізобетону (плит,
блоків, лотків та іншої продукції). За рік завод використовує
24,3 тис. тон цементу, 56,5 тис. тон піску, 70 тис. тон щебню,
14 тон електродів.
Підприємство складається з п’яти цехів та ділянок. Для
забезпечення виробничих потреб використовується технічна
вода з артезіанської свердловини. Для контролю кількості
споживаної води встановлені прилади обліку води. Загальне
водоспоживання води по заводу складає 26,5 тис.м3/рік. Для
раціонального використання водних ресурсів на підприємстві
функціонує система оборотного водопостачання, в якій циркулює 570 м3/добу води. Технічна вода практично повністю
витрачається на приготування залізобетону, тому кількість
виробничих стічних вод мінімальна. Для господарськопитних цілей використовується артезіанська вода питної
якості в об’ємі 3,2 тис. м3/рік. Локальних очисних споруд на
підприємстві не передбачено. Забруднена вода по колектору
самопливом потрапляє на міські очисні споруди.
Найбільший внесок у забруднення навколишнього середовища від заводу вносить бетонозмішувальний вузол. Від нього в процесі приготування бетонної суміші в повітря потрапляє пил. З різних джерел підприємства в атмосферу надходить цементного пилу 49,1 т/рік, неорганічної пилу 16,9 т/рік, окису марганцю - 0,031 т/рік, фтористого водню 0,011 т/рік. Цементний пил представляє собою тонко дисперсний матеріал, який містить вапняк, кремнезем, оксиди
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сірки, алюмінію, магнію, заліза, натрію, калію, важкі елементи та інше. Внаслідок багаторічного потрапляння цементного
пилу до легенів людини виникають важкі хвороби.
Імовірність виникнення захворювань пов’язують з типом та
складом сировини, рівнем запиленості виробництва, тривалістю негативного впливу.
Знизити негативні наслідки допомагають засоби індивідуального захисту, які повинен використовувати персонал. Однак це не захищає від потрапляння пилу в гідросферу та ґрунт
та погіршення екологічної ситуації. Щоб впоратись з проблемою, необхідно застосовувати заходи по зниженню рівня запиленості. З метою захисту атмосфери від шкідливих викидів
передбачено встановлення засобів очищення повітря від
шкідливих речовин. Для цього застосовують циклони, пиловловлювачі (вихрові, жалюзійні, камерні та інші) та різні по
конструкції фільтри. На підприємстві використовують застріле обладнання, яке потребує оновлення та заміни.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІЙ У
РАЙОНІ БОЙОВИХ ДІЙ НА ДОНБАСІ
Українська Гельсінська спілка з прав людини оприлюднила звіт про наслідки конфлікту на Донбасі для довкілля. Експерти, яких залучила спілка, дійшли висновку, що "наслідками збройного конфлікту на сході України, окрім людських
втрат, є значна шкода екологічним системам і природним ресурсам". Екологічна ситуація Донбасу, тривалий час перебу89

ваючи у кризовому стані, в період воєнних дій набула ознак
екологічної катастрофи",
Крім порушень екологічного балансу на Донбасі доведеться вирішувати низку дуже серйозних проблем. Серед них,
аналітики Української Гельсінської спілки з прав людини, називають такі наслідки збройного конфлікту на Донбасі на довкілля:
- пошкодження водогонів, каналізації, очисних споруд;
- пошкодження ЛЕП, які постачають електроенергію на
екологічно небезпечні об'єкти;
- пошкодження об'єктів промисловості, які можуть призвести до екологічної катастрофи;
- затоплення шахт із можливістю забруднення ґрунтових вод, отруєння питної води і поширення забруднення на
Сіверський Донець і Азовське море;
- незаконний видобуток корисних копалин;
- використання природних об'єктів, як військових;
- забруднення довкілля важкими металами внаслідок артилерійських обстрілів та застосування вибухівки;
- шкода сільгоспугіддям, знищення родючого шару ґрунту, вирубка лісів, будівництво фортифікаційних споруд і забудова територій військовими об'єктами;
- знищення рослинного покрову через пожежі воєнного
характеру (постраждали до 17% лісів і 24% степів).
Крім того, експерти звернули увагу, що просто на те, щоб
закопати воронки від вибухів на ділянці 15 на 15 км, потрібно
близько 1 тисяч вантажівок типу КамАЗ. Вже не кажучи про
те, що у більшості із цих воронок вміст важких металів може
перевищувати норми у 150 разів.
Величезною екологічною проблемою техногеннонавантажених територій Донбасу є неналежний стан об'єктів
підвищеної небезпеки Донбасу. До таких об'єктів відносяться:
- шахта "Юний комунар" (Юнком);
- підприємства, які використовують закриті радіонуклідні джерела іонізуючих випромінювань (ДІВ);
- радіоактивний могильник у Донецьку;
- концерн "Стирол";
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- Авдіївський коксохімічний завод;
- численні дамби ТЕС та фільтрувальні станції.
Внаслідок бойових дій було пошкоджено чи частково
зруйновано підприємства, які є об'єктами підвищеної небезпеки, що призвело до зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій з масштабними негативними наслідками для
населення і довкілля.
Більша частина об'єктів підвищеної небезпеки залишилася на території, непідконтрольній Україні. Серед промислових підприємств, пошкоджених у результаті бойових дій,
найбільш небезпечною ситуація склалася на коксохімічних
заводах Авдіївки, Єнакієво та у Ясинуватій, металургійних та
хімічних підприємствах Донецька та Горлівки. У результаті
артилерійських обстрілів неодноразово відбувалися пожежі з
викидом коксового газу з великим вмістом бензолу, толуолу,
нафталіну, сірководню, меркаптану, ціанової кислоти, аміаку
тощо.
Кожна із зазначених екологічних проблем суттєво впливає на життєдіяльність населення та тягне за собою багатомільйонні збитки і витрати на виправлення ситуації.
Список використаних джерел
1.Правозахисники: вплив АТО на довкілля близький до катастрофи. URL:https://www.bbc.com/ukrainian/news-40218301.
2. О. Шуть. Постріл у природу: як військові дії руйнують
довкілля в зоні АТО. URL: https://nashkiev.ua/vlast/infografika/
postril
-ou-prirodou-yak-viys-kovi-dii-vplivayut-na-ekologiyuou-zoni-ato.html
Лук'янченко В.Е., ст., Малько О.Д., к.в.н., доцент
Національний університет цивільного захисту України
ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНБАСУ
ЯК ЗАГРОЗА ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Окупована частина Донбасу внаслідок дій Росії перебуває
на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу. За
даними Держатомрегулювання, в умовах відсутності держа91

вного регулюючого контролю ядерної та радіаційної безпеки,
на території ОРДЛО опинилися 73 суб'єкти господарювання,
які використовували 1192 одиниці закритих радіонуклідних
джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ). На думку експертів, внаслідок військових дій, неконтрольованості функціонування і обслуговування джерел іонізуючого випромінювання, існує реальна радіаційна загроза.
Найбільший ризик, з точки зору потенційної екологічної
небезпеки, становлять джерела іонізуючого випромінювання
першої категорії, активність яких становить понад 1000 Кюрі.
За поводження з ними відповідальне спеціалізоване підприємство поводження з радіоактивними відходами "Донецький
спеціалізований комбінат" Державної корпорації УкрДО "Радон". Водночас, за інформацією Державного агентства з
управління зоною відчуження, у жовтні 2014 року інфраструктуру підприємства "Донецький спеціалізований комбінат"
було пошкоджено під час ведення бойових дій на території
Донецька.
Внаслідок припинення водовідведення на неконтрольованій Україною шахті "Юний комунар", де в 1979 році був проведений дослідницький ядерний вибух, можливо надходження на поверхню штучних радіонуклідів, стронцію-137, цезію90 і плутонію-239.
Без контролю залишилися сховища на території Донецького казенного заводу хімічних виробів, ДП "Спеццентр "Вуглеізотоп" і ПрАТ "Донецьксталь - металургійний завод", де
зберігаються майже 500 закритих радіонуклідних ДІВ та
знаходиться ядерний могильник. Територія законсервованого
сховища радіоактивних відходів Донецького казенного заводу хімічних виробів потрапила під обстріл у 2014 р. Цілком
можливо, що герметичність сховища була порушена й радіоактивні матеріали потрапили в атмосферу.
Невідома доля підприємств "Донецька вугільна енергетична компанія", "Луганськвугілля", в яких є в наявності понад
100 джерел іонізуючого випромінювання третьої категорії за
рівнем потенційної небезпеки. Окупаційна влада поводиться
безвідповідально з джерелами іонізуючих випромінювань, і
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це може мати негативні наслідки для населення та екологічного стану територій. При цьому, будь-яка діяльність, пов'язана з ядерними та радіаційними об'єктами України, яка здійснюється представниками інших країн, а тим більше незаконними збройними угрупованнями, є неправовою і становить
небезпеку як для самих об'єктів, так і для населення.
Окрім прямої загрози радіоактивного забруднення територій від джерел іонізуючого випромінювання є небезпека їх
використання як засобів скоєння терористичних актів. Ядерні
об'єкти та ДІВ, які знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, можуть бути використані для виготовлення брудної бомби, зараження питної води, знищення навколишнього середовища насамперед Донбасу. Такі дії можна кваліфікувати як міжнародний ядерний тероризм.
Отже, внаслідок військових дій на Сході України, виникла велика кількість радіаційних небезпек, які створюють додаткові природно-техногенні загрози та ризики для екологічної безпеки України.
Список використаних джерел
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Троняк М.І., ст., Руда М.В., к.т.н., ст.в.
Національний університет «Львівська політехніка»
БУРШТИНСЬКА ТЕС, ПРОБЛЕМА НАКОПИЧЕННЯ
ЗОЛОШЛАКОВІДВАЛІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Безліч розвинених країн вже давно почали відмовлятись
від вугільних ТЕС, що зумовлено не лише екологічними проблемами галузі але й економічними. Все більше країн ставлять за ціль за певний період відмовитись від даного методу
генерування електроенергії.
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Екологічні проблеми викликані вугільними ТЕС в Україні
полягають не лише у забрудненні атмосферного повітря але й
в утворенні та накопиченні великої кількості золошлаковідвалів, які займають великі території навколо ТЕС, більшість з
яких або вже переповнені і не можуть приймати відходити
виробництва енергії або вже на шляху до цього.
Рішенням цієї проблеми могла б стати стратегія відмови
від вугільних ТЕС та перехід на відновлюючі джерела енергії,
та все ж це не вирішує проблему вже наявних золошлаковідвалів.
Для складування золошлакових відходів Бурштинської
ТЕС використовували три золовідвали, два з яких розташовані поблизу електростанції та с. Бовшів, третій - розташований
в районі населених пунктів Слобідка, Поплавники, Демешківці на відстані 6 км від електростанції. Споруда третього
класу капітальності займає площу 87,5 га і експлуатується з
листопада 1971 року. Нині складування золи після спалювання кам’яного вугілля здійснюють саме на золовідвалі №3, як
аварійне передбачається використання секцій на золошлаковідвалі №2. Складування золи передбачене цілодобове. Оскільки місткість золовідвалів №1 та №2 недостатня для складування золових відходів, передбачається їх нарощування ще
двома ярусами додатково (4-го і 5-го), що підніме терикон золи до 24 м. заввишки.
Золовідвали забруднюють повітря, землю і воду в той час
коли інші країні використовують шлаки як сировину. Їх доцільно використовувати для зведення будівель, будівнитцтва
доріг, внутрішнього укріплення шахт, під час будівництва залізничних колій.
Хуторнюк Д. О., ст., Березіна Н.О.,к.х.н., доц.
Національний транспортний університет
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИГОТОВЛЕННЯТЕПЛОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ
Асфальтобетон незмінно залишається найпоширенішим
матеріалом для будівництва та ремонту автомобільних доріг.
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Обсяги виготовлення асфальтобетонних сумішей у світі
постійно зростають. Також невпинно посилюється інтерес до
переходу від гарячого асфальтобетону до теплого, зумовлений зростанням цін на енергоносії та підвищенням вимог до
охорони навколишнього середовища. Поштовхом до збільшення долі використання теплих асфальтобетонних сумішей
стало, в тому числі, і підписання Кіотського Протоколу
Україною. Згідно положень цього протоколу про обмеження
викидів в атмосферу парникових газів країни, учасниці угоди,
почали істотно скорочувати обсяги викидів небезпечних газів
в атмосферу. Всі країни світу (187, що приєдналися до Протоколу) в дорожній галузі пішли шляхом зменшення температури виготовлення і укладання асфальтобетонних сумішей.
Використання теплих асфальтобетонних сумішей дозволяє:
● знизити енергетичні витрати;
● зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферу і
запах, який супроводжує укладання гарячої асфальтобетонної
суміші;
● збільшити радіус транспортування;
● подовжити будівельний сезон;
● знизити інтенсивність технологічного старіння
в’яжучого і тим самим збільшити строки служби покриття.
Відомі зараз методи отримання теплого асфальтобетону
можна розділити на три групи:
– спінювання бітуму водою;
– додавання парафінів або жирних кислот;
– комбінація хімічних добавок,
– використання бітумних емульсій.
Основним показником для вибору температури приготування і ущільнення гарячої суміші є в’язкість бітуму. При
додаванні парафінових восків зниження в’язкості в’яжучого
відбувається як тільки його нагрівають до температури, вищої
точки плавлення воску. В результаті температури, при яких
в’язкість бітуму знаходиться в межах, необхідних для перемішування і ущільнення, зменшуються.
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На кафедрі дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Національного транспортного університету досліджувались
характеристики асфальтобетонних шарів із теплого асфальтобетону, виготовленого з використанням твердих вуглеводнів.
Поряд з закордонними модифікуючими речовинами (Sasobit,
Rediset, Licomont, Asphaltan), досліджувались і вітчизняні,
такі як, наприклад, К-1 виробництва ЗАТ «Гордорремстрой»
«Міськдоррембуд», м. Дніпропетровськ).
Як показують результати досліджень, добавки на основі
природних і синтетичних восків (Sasobit, Rediset, Licomont,
Asphaltan) значною мірою структурують бітум при відносно
низьких
температурах
і
підвищують
температуру
розм’якшення .
Також було показано, що добавка ”Evotherm-3G” дозволяє
отримати теплий асфальтобетон MсAsphalt-Evotherm, що
відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119 і за своїми характеристиками не поступається стандартному гарячому асфальтобетону.
Зниження на 50 о С температури приготування та укладання асфальтобетонів дозволяє на 30 % зменшити витрати
енергоресурсів та виконувати роботи при більш низьких температурах навколишнього середовища, ніж при використанні
гарячих асфальтобетонних сумішей.
Цимбалюк С.П., ст., Сонько С.П., д.г.н., проф. Уманський
національний університет садівництва
ЗНИЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ЧЕРКАЩИНИ ЯК
ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Невід’ємною частиною сталого розвитку сільського господарства є екологічна складова. Загалом аграрне виробництво,
на думку деяких вчених, посідає перше місце за своїм антропогенним впливом на навколишнє природне середовище через значну територіальну поширеність. Крім того, особливо
потрібно виділити аспект якості і безпечності виробленої
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сільськогосподарської продукції, що є запорукою здоров’я і
життя населення країни.
Відповідно до екологічного паспорту Черкаської області у
2019 році серед 2 044 підприємств сільського, лісового та
рибного господарства 553 (27%) були екологічно небезпечними. Саме це стало результатом того, що екологія тісно переплетена із сільськогосподарським виробництвом. Наведене
вище доводить важливість аналізу екологічного стану сільськогосподарських підприємств регіону.
Негативний вплив аграрного виробництва України на довкілля спричинений значною кількістю об’єктивних та
суб’єктивних факторів. Серед них доцільно виділити надмірну розораність території, екстенсивне землеробство на
розпайованих землях, застосування глибокої оранки,
меліорацію, високу концентрацію виробництва (особливо галузі тваринництва), використання важкої машинної техніки,
застосування пестицидів та інсектицидів, спалювання пожнивних залишків, безгосподарне зберігання й транспортування мінеральних добрив та отрутохімікатів, відсутність або
ненадійна робота очисних споруд, продукування відходів, які
можуть потрапляти у ґрунт, водойми й атмосферу тощо [1; 2].
Відповідно до статистичних даних на 1 січня 2019 року
сільськогосподарські угіддя в Україні займали 70,8% (42
726,4 тис. га) від загальної земельної площі, а площа ріллі –
54% (за науково обґрунтованої норми у 40%). Це свідчить
про значний ступінь розорення земельних площ країни та
необхідність вжиття заходів зі зменшення цього показника.
В Черкаській області останніми роками ступінь розораності земель перебуває на рівні близько 60%, що на 50%
перевищує нормативний показник. Проте через високу інтенсивність використання найродючіші у світі чорноземи перетворились у ґрунти із середнім рівнем родючості та продовжують погіршуватись. Зіставлення гумусованості ґрунтів за
часів Докучаєва (1882 рік) із сучасним станом свідчить про
те, що відносні втрати гумусу за цей майже 120-річний період
досягли 22% у Лісостеповій, 19,5% – у Степовій, близько 19%
– у Поліській зонах України. Найбільші втрати гумусу відбу97

лися в 60–80 роках минулого сторіччя, що обумовлено інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва за рахунок
збільшення площ просапних культур, перш за все цукрових
буряків і кукурудзи. У цей період щорічні втрати гумусу сягали 0,55–0,60 т/га [3].
На жаль, процеси дегуміфікації протягом останніх 20 років
не зупинились, а продовжують протікати досить інтенсивним
чином. За результатами агрохімічної оцінки земель сільськогосподарського призначення в Черкаській області з 1985 року
середньозважувальний вміст гумусу зменшився на 0,2% і
становив 3,02%. Зменшення середньозваженого показника
вмісту гумусу, відповідно, впливає на зміни в перерозподілі
площ за його забезпеченістю. Зокрема, площі ґрунтів з високим і дуже високим вмістом зменшились, а з підвищеним та
середнім, навпаки, збільшились. В разі продовження інтенсивного ведення сільського господарства і відсутності вжиття
заходів з поповнення запасів у ґрунтах гумусу, його вміст і,
відповідно, родючість ґрунтів будуть знижуватися, через що
відбуватиметься виснаження ґрунтів.
Використані джерела:
1.Про стан родючості ґрунтів в Україні: національна доповідь
/ С.А. Балюк, В.В. Медведєв, О.Г. Тараріко, В.О. Греков, А.Д.
Балаєв. НУБіП, 2010. 112 с.
2.Про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області у 2016 році: регіональна доповідь. Черкаси:
Управління екології та природних ресурсів Черкаської області, 2019. 251 с.
Чечель Д.О., ст., Капустник А.Ю.,
Лобойченко В.М., к.х.н., с.н.с.
Національний університет цивільного захисту України
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА
СТАН Р. ВОРСКЛА (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Вода є важливим елементом життєдіяльності живих істот.
Відповідно, її якісний стан потребує значної уваги в умовах
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зростаючого антропогенного навантаження. Поява нових
джерел забруднення та нових забруднюючих речовин ще більше ускладнюють ситуацію щодо збереження природних
екосистем та підтримання задовільних умов існування людини. Як наслідок, питання дослідження стану водних об’єктів,
що знаходяться під антропогенним навантаженням, та визначення ступеню цього впливу, є важливим елементом вирішення проблеми раціонального водокористування та збереження довкілля.
Метою роботи є дослідження екологічного стану річки
Ворскла на окремій ділянці «Полтава - Кобиляки» з урахуванням окремих джерел антропогенного впливу.
В роботі використано метод прямої кондуктометрії для
аналізу рівня мінералізації окремих проб води р. Ворскла.
Зразки води відбирались в межах впливу м. Полтава (проба 1), смт. Нові Санжари (проба 5), смт Білики (проба 8),
м. Кобеляки (проба 11) – всього відібрано 13 проб води. Як
референтну обрано пробу підземної води (колодязь, с. Куст
Кущі, Полтавська область) (проба 13).
На рис. 1 наведено результати дослідження мінералізації
води р. Ворскла у лютому 2021 р.

Рис. 1. – Значення мінералізації води р. Ворскла (Полтавська область) на ділянці від м. Полтава (проба 1) до
м. Кобиляки (проба 12), проба 13 – підземна вода.
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Як видно з отриманих даних, відбувається поступове забруднення води р. Ворскла від м. Полтави до м. Кобиляки,
при цьому підземна вода має майже 2 рази менше значення
мінералізації. Надалі ці результати порівнювались з даними
щодо дослідження екологічного стану р. Бритай (Лозівський
район Харківської області) [1], де мінералізація складала від
800 мг/л до 2200 мг/л.
Отримано, що для води р. Ворскла (Полтавська область)
характерне менше значення мінералізації, ніж для води р.
Бритай (Харківська область).
Список використаних джерел
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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ПИТНИХ КОЛОДЯЗНИХ
ВОД У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ СІЛЬСЬКОЇ
МІСЦЕВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ)
Питна вода є найважливішою складовою з переліку, що
забезпечує оптимальну життєдіяльність людини. Як відомо,
організм людини майже на 80% складається з води й тому
людина може без їжі прожити деякий час, а без питної води
жодної доби. Тому фахівці різних профілів – від лікарів до
виробників продуктів харчування і ліків та й само населення
завжди турбуються якістю питних вод, які використовують
для питних та побутових потреб. В Україні вже давно постає
проблема нестачі питної води, оскільки за запасами доступних до використання водних ресурсів країна належить до ма100

лозабезпечених. Роль питних вод у забезпеченні організму
людини мікроелементами визначена фахівцями. Горбунов
А.В. та інш. (2012р.) у своїх дослідженнях наводить показники фізіологічно необхідного щодобового надходження мікроелементів до організму людини з питною водою (мг/добу): Cr
– 0,5-0,20; Mn –2,0-9,0; Fe – 10,0-30,0; Cu – 2,0-5,0; Zn – 6,030,0. Для токсичного мікроелемента Cd визначена безпечна
доза щодобового надходження – 0,66 (а токсична 3,0-5,0). Також встановлені показники гранично допустимих концентрацій важких металів для питних вод (Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10) і перевищення їх вже буде вказувати на ступінь забруднення (надлишок). Це, у свою чергу, може призводити до небезпечних захворювань населення. Але не слід забувати і про можливий
дефіцит мікроелементів у питній воді, що також може
несприятливо відображатися на здоров’ї людини.
Виходячи з вище наведеного, було проведено дослідження
щодо визначення якості питної води на півдні Харківської
області у селищі Іванівка Ізюмського району. Територія досліджень розташована у степовій зоні в межах ДніпровськоДонецького артезіанського басейну. Селище знаходиться на
вододілі річок Берека та Беречка і розташовано на правому
схилі давньої ерозійної форми Бузкової Балки. Вище за рельєфом на відстані 175 м знаходиться занедбаний водовідстійник, що функціонував 15 років потому і використовувався як
приймач побутових стічних вод селища. Враховуючі таке
«дивне» розташування відстійника стає зрозумілим необхідність визначення якості води у колодязях якими користується місцеве населення. Перепади висот місцезнаходження точок відбору складають майже 30 м.
Відбір зразків води проводився у колодязях різної глибини
на приватних подвір’ях. Всього було відібрано 5 зразків. Глибина колодязів на схилі балки: №2 – 9 м, №3 – 8 м, №4 – 23,5
м, №5 – 18 м. Колодязь №1 розташовано на днищі балки і
глибина його складає 12 м.
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Аналіз зразків проводився у навчально-дослідній лабораторії аналітичних екологічних досліджень Каразінського ННІ
екології за допомогою атомно-абсорбційного спектрометра
МГА 915 МД. Як і було припущено, концентрація важких металів у зразках води збільшувалася за зменшенням висоти
розташування колодязів по схилу. Так, наприклад, у зразку
води з колодязя №4 у порівнянні з результатами аналізу
зразку води з колодязя №2 концентрація Zn збільшилась у
1,2 рази, а Fe - у 1,5 рази. При порівнянні зразків води з колодязя №2 та №3 визначено, що концентрація Zn збільшилася у
1,5 рази, а вміст Fe зменшився на 16 % (рис. 1).

а.

б.

Рисунок 1 (а, б) – Результати досліджень якості колодязної питної води, мг/дм3

Результати досліджень показали, що концентрація важких
металів у зразках води не перевищує нормативних ГДК за
показниками концентрації важких металів. Таким чином,
питну воду з колодязів у селищі Іванівка можливо вважати
безпечною і рекомендувати для вживання місцевим населенням.
Шведов С. Д., ст., Барабаш О. В., к.б.н., доц.
Національний транспортний університет
ОГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНІЦІАТИВ В СФЕРІ
ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА БІОПЕРЕХОДІВ
Проектування транспортної інфраструктури повинно здійснюватись компетентними фахівцями, які у своїй діяльності
враховують питання збереження біорізноманіття та обирають
рішення, які гарантують підвищення рівня екологічної безпеки будівництва відповідних об’єктів та дають можливість
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збалансувати охорону навколишнього природного середовища із економічним розвитком.
Будівництво біопереходів, як штучно створених на різних
рівнях автомобільної дороги інженерних споруд, протягом 70
років активно розвивається в країнах Європейського Союзу
(ЄС). Це пов’язано із тим, що законодавство ЄС щодо охорони ландшафтів і природокористування має на меті збереження видів флори і фауни, їх угруповань та середовищ існування, і регулюється Директивою Ради 92/43/ЕЕС щодо збереження природних оселень, дикої фауни і флори [1] та Директивою 2009/147/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо
охорони диких птахів. Держави-члени ЄС повинні впроваджувати ці Директиви у своє законодавство, тому Україна,
заздалегідь почала адаптувати їх в природоохоронні законодавчі системи [2, 3].
Велику роль у питаннях захисту дикої флори й фауни та
їхніх природних середовищ існування відіграла Конвенція
про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та загальноєвропейська Стратегія зеленої інфраструктури, яка сприяє розвиткові
об’єктів зеленої інфраструктури та транс’європейської транспортної мережі. Одним із головних інструментів реалізації
Бернської конвенції було створення екологічної мережі з метою забезпечення довгострокової охорони видів та їхніх середовищ існування.
Надзвичайне значення у питаннях проектування біопереходів для збереження біорізноманіття та видового багатства
флори і фауни відведено Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ESPOO), відповідно до якої процедура оцінки впливу потенційно небезпечних проектів повинна проводитись на ранній стадії їх планування не лише всередині держави, але й в
країнах, на навколишнє середовище яких можуть вплинути
такі проекти.
Окремо потрібно виділити інфраструктурний проект Європейської комісії – Транс’європейську транспортну мережу
(TEN-T) та Білу книгу ЄС. Метою TEN-T є удосконалення
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доріг, залізниць, внутрішніх водних шляхів, морських транспортних шляхів, портів, аеропортів і залізничних терміналів.
Функціонування TEN-T регулюється Регламентом ЄС
№ 1315/2013 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 11
грудня 2013 року про рекомендації Європейського Союзу
щодо розвитку об’єктів транс’європейської транспортної мережі. План розвитку єдиного європейського транспортного
простору, який полягає у виконанні 40 визначених ініціатив
для створення конкурентоспроможної транспортної системи,
яка дасть змогу збільшити мобільність тварин, шляхом усунення основних перешкод для їх руху є основою Білої книги
ЄС.
Таким чином, метою наведених законодавчих актів є
сприяння збалансованому розвитку європейських країн, що
дасть змогу уникнути, мінімізувати і компенсувати негативні
екологічні та соціально-економічні наслідки розвитку
об’єктів транспортної інфраструктури.
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Шумейко Д.О., ст., Онищенко Н.Г., ас.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Р. СТУДЕНОК
НА НАЯВНІСТЬ МІКРОПЛАСТИКУ В ДОННИХ
ВІДКЛАДЕННЯХ, ЗАДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНУ
Забруднення, спричинене мікропластиком у всьому світі,
зокрема у водному середовищі, викликає зростаюче занепокоєння навколишнім середовищем через їх повільну деградацію. По всій річковій системі України спостерігається замулення, евтрофікація, збіднення рослинних та тваринних
видів. Річки стали забрудненими, спрямленими, мілководними з поганою якістю води, відмічено повсюдне забруднення
донних відкладень річок господарсько-побутовими стоками,
які містять значну кількість органічних біогенних елементів,
пестицидів, важких металів тощо. Особливу небезпеку являє
забруднення водного середовища та донних відкладень
мікропластиком. Моніторингове дослідження донних відкладень р. Студенок м. Харків було проведено з метою виявлення екологічних проблем та надання рекомендацій, щодо рекреаційних заходів на території басейну досліджуваної річки.
Отримані результати представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Вміст мікропластику в донних відкладеннях
р. Студенок
Об’єкт досліджень
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8

Вміст мікропластику, мг/кг
-1709,2
-475,0
-318,0
1139,0
938,8
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На основі приведених вище результатів дослідження
відібраних донних відкладень, виявлено найбільш небезпечні
ділянки річки за вмістом мікропластику в донних відкладеннях. Найбільші значення концентрації мікропластику знайдено в точках №2 та №7. Саме в цих місцях зосередженні звалища сміття. Біля точки №2 зосереджено несанкціоноване
звалище будівельного сміття. Біля точки відбору проб №7
розташовані відвали землі з територій промислових
підприємств міста Харкова, які неодмінно спричиняють шкоду та створюють екологічні проблеми навколишньому середовищу.
Раціональне використання міських територій зменшує
негативний вплив на навколишнє середовище, процесів урбанізації. Створення рекреаційних зон запобігає руйнуванню
природного середовища, сприяє підвищенню показників озеленення, зниженню рівня забруднення атмосферного повітря і
водойм. Оскільки річка Студенок простягається крізь паркову
зону м. Харків необхідно залучити заходи, щодо її відновлення та створення на даній території рекреаційної зони. Але
насамперед необхідно провести заходи з реабілітації та благоустрою річки Студенок, адже подальше забруднення річки
призведе до порушення екологічної рівноваги водойми.
Щербина К.Д., Вовкодав Г. М., к. х. н.,
Одеський державний екологічний університет
ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ХВОСТОСХОВИЩ НА
НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Промислові хвостосховища, які є об’єктом екологічного
аудиту, це штучна гідротехнічна споруда у природному
ландшафті, що може бути замкненою або напівзамкненою
(напівзамкненість виникає при створенні ґрунтової чи подібної до неї греблі, крізь яку частково фільтрується рідина), для
зберігання рідких хвостів (золи, шламу, шлаку та інших видів
відходів виробництва), що можуть бути токсичними та еколо106

гічно небезпечними, які переміщуються з місць їх утворення
гідравлічним способом. Промислові хвостосховища спричиняють негативний вплив на НПС, яке складається з компонентів біотопу, біоценозу та природного ландшафту.
При такому підході зрозуміло, що рівні техногенного навантаження промислового хвостосховища на складові ГТС,
які безпосередньо пов’язані з впливом чинників ТН в результаті його експлуатації на території промислово-міської агломерації, підлягають оцінці і прогнозуванню наслідків в першу
чергу під час екологічного аудиту.
Основним джерелом ТН є рідкі відходи (хвости).
Геологічний моніторинг включає елементи спостереження, оцінки, прогнозування стану і змін геофізичного середовища (сукупності фізичних, фізико-хімічних і хімічних процесів та властивостей визначених ділянок ГТС), тобто змін
абіотичної (геологічної) складової як у мікро-, так і в макромасштабі, включаючи забруднення навколишнього середовища різними інгредієнтами техногенного походження.
Основною задачею біологічного моніторингу є визначення вектору екологічного стану біотичної складової, функції
його відгуку (реакції) на техногенний вплив, визначення відхилення його від гомеостазу на різних рівнях організації біосфери (рівні організмів, популяційному, співтовариства, екосистеми та ландшафту). При організації і здійсненні біологічного моніторингу передбачається також спостереження, оцінка і прогноз стану здоров’я людини та найважливіших популяцій природних видів як з погляду стійкого існування ГТС,
так і їх господарської цінності (наприклад, мисливських тварин та цінних видів промислових риб). Крім того, ведеться
спостереження й оцінюється стан найбільш чутливих до того
чи іншого рівня ТН популяцій рослин і тварин.
До функціональних задач екологічного аудиту повинен
входити також аналіз даних моніторингу і комплексна оцінка
джерел і чинників ТН промислових хвостосховищ. Ця оцінка
повинна включати виявлення пошкоджень рослинного та
ґрунтового покриву й ураження складових ГТС факторами ТН
та контроль за їх поширенням.
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Основним довготривалим впливом хвостосховищ на навколишнє середовище є забруднення ґрунтів та підземних
вод. Серед забруднювачів виділяється група важких металів,
вплив яких на біоту є вкрай негативним і масштабним. При
цьому, навіть невелике перманентне перевищення фонових
концентрації може привести до катастрофічного впливу на
біоту.
З гігієнічних позицій небезпека забруднення ґрунту хімічними речовинами визначається рівнем її можливого негативного впливу на середовище, що контактує (вода, повітря),
харчові продукти і опосередковано на людину, а також на біологічну активність ґрунту і процеси його самоочищення.
Основним критерієм гігієнічної оцінки небезпеки забруднення ґрунту шкідливими речовинами вважається гранично допустима концентрація хімічних речовин в ґрунті.
ГДК є комплексним показником нешкідливого для людини вмісту хімічних речовин у ґрунті. При оцінці небезпеки забруднення ґрунтів хімічними речовинами слід враховувати
наступне.
Якименко А.О. ст., Хандогіна О.В., Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
ОГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
В сучасному світі господарська діяльність людини має значний вплив на стан навколишнього середовища, котрий характеризується все більш зростаючою кількістю відходів, а також
зміною його хімічного складу, що в свою чергу створює додаткові проблеми, пов'язані з переробкою та утилізацією. Утворення та накопичення відходів на території України є досить актуальною проблемою, адже масштабність вже доходить до критичних меж. Для успішного здійснення державного регулювання
необхідно знати сфери впливу регуляторних інструментів, переваги та недоліки застосування кожного з них. У зв'язку з цим
вважаємо за необхідне проаналізувати основні методи та ін108

струменти, які можуть застосовуватись для здійснення державного регулювання у сфері поводження з відходами.
Необхідною умовою забезпечення процесу переходу до сталого розвитку є регулювання взаємозв'язків між екологічною,
економічною і соціальною системами, що вимагає посилення
ролі держави та підвищення ефективності державного управління. Незважаючи на те, що в Україні основними принципами
державної політики у сфері поводження з відходами проголошено пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних
та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження
екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства
щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення
його сталого розвитку, реальний стан справ свідчить про недотримання зазначених принципів та недостатньо ефективне
управління у цій сфері.
Однією з причин ситуації, що склалася, є те, що управління
відходами здійснюється, в основному, за допомогою так званого
структурного способу, при якому інформація передається директивно-адресно по конкретно визначеним елементам структури,
сформованим ще до початку процесу управління.
Розглянемо основні адміністративні інструменти, які використовуються у сфері поводження з відходами. З метою зменшення обсягів утворення відходів застосовують наступні інструменти: нормативи (граничні показники утворення відходів у технологічних процесах; питомі показники утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах); ліміти
(на утворення та розміщення відходів – даний інструмент існував раніше, на даний момент не використовується, аналогів не
запропоновано). З метою обмеження та запобігання негативному
впливу відходів на довкілля та здоров'я людей використовують:
дозволи (на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами,
на здійснення операцій в сфері поводження з відходами та ін.);
ліцензування; заборони, оцінку впливів на довкілля. Для збирання, збереження та аналізу інформації, необхідної для органі109

зації поводження з відходами, а також контролю за впливом відходів на довкілля та здоров'я людини застосовують облік і паспортизацію всіх відходів, ведення реєстру об'єктів утворення,
оброблення, утилізації відходів, а також місць видалення відходів. Для запобігання правопорушень та стимулювання дотримання законодавства у сфері поводження з відходами можуть
бути застосовані: штрафи; позбавлення ліцензії.
Аналіз зазначених інструментів дозволяє зробити висновок,
що в Україні практично не застосовуються інструменти, дія яких
була б спрямована на запобігання утворенню відходів та зменшення їх токсичності. Натомість більшість адміністративних
інструментів спрямовані на вирішення проблем, пов'язаних із
шкідливим впливом на довкілля та здоров'я людей відходів, що
вже утворилися. Для ефективного застосування адміністративних інструментів необхідно забезпечити чітке виконання екологічного законодавства, що вимагає здійснення постійного моніторингу і контролю. До інших недоліків застосування адміністративних регуляторів науковці, зокрема, відносять: бюрократизацію та відсутність гнучкості у прийнятті рішень, складність
розробки екологічних нормативів і стандартів, значні адміністративні витрати на впровадження регуляторних дій, ігнорування
принципу альтернативних витрат, уповільнення інноваційного
процесу.
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Секція ІІ «Екологічна безпека гідросфери»
Аргунова В.С., ст., Клеєвська В.Л., ст. викладач
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ
СТІЧНИХ ВОД
На сьогоднішній день однією з причин забруднень поверхневих вод є недостатньо очищені стічні води, які можуть
призводити до погіршення стану водойм, у які вони скидаються. Ефективним рішенням проблеми є біологічне очищення стічних вод, яке вже зараз є досить розповсюдженим способом для видалення органічних сполук. Такий метод очищення найчастіше застосовують у промисловості, сільському
господарстві та на міських очисних спорудах.
Технологія біологічного очищення полягає у застосуванні
аеробних та анаеробних мікроорганізмів. Завдяки такому методу очищення стічних вод можливе їх повторне використання, але за умови, якщо перед біологічним очищенням буде
проводитися механічна та фізико-хімічна очистка. Установками для очищення стічних вод можуть слугувати як природні, так і штучні споруди. Серед найефективніших споруд для
біологічного очищення виділяють: біофільтри, септики та аеротенки. Біофільтри призначені для попередньої фільтрації
води перед очищенням, септики являють собою конструкції,
які базуються на принципі гравітаційного відстоювання, аеротенки функціонують за допомогою активного мулу, який
повністю займає об’єм резервуару. Процес біологічного очищення розділяють на 3 етапи: окислення, розщеплення, видалення забруднень органічного походження. Переваги біологічного очищення полягають в утворенні мінімальної кількості
осаду, екологічній безпечності, невеликій вартості технології,
а також у можливості роботи установок для біологічного
очищення стоків в автономному режимі. Такий метод очищення запобігає загниванню стічних вод та зменшує бактеріальне забруднення.
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Вечірська А.Д., ст., Березуцька Н.Л., к.т.н., доцент
Харківський національний університет радіоелектроніки
АНАЛІЗ АЕРОБНОГО ТА АНАЕРОБНОГО
МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Забруднення біосфери зумовлене надходженням в навколишнє середовище побічних продуктів і відходів промислових і сільськогосподарських виробництв, очисних споруд,
транспортних засобів, полігонів для депонування відходів.
Обсяг стічних вод, що скидають в водостоки і водойми, досягає 700 млрд. м3 на рік. У моря й океани надходить близько
10 млн. т нафти [1].
Вибір методів очищення стічних вод є достатньо складною задачею та залежить від ряду факторів. Найбільш
розповсюдженими методами очищення стічних вод є механічний, хімічний, фізико-хімічний та біологічний. Далі
проведемо аналіз двох видів біологічного методу очистки
стічних вод: аеробного та анаеробного.
Аеробний метод. Аеробне очищення стічних вод
здійснюється за участі бактерій і кисню. В процесі виділяються: вода; вуглекислий газ; теплова енергія. Це призводить
до збільшення активного мулу, що формується колоніями
мікроорганізмів. Аеробний процес очищення включає декілька етапів: фільтрація води від твердих частинок; окислення
органіки; переробка та знезаражування отриманого осаду [2].
Перевагами аеробного очищення є висока швидкість, використання низьких концентрацій речовин. Окрім цього, конструкція аеротенків дуже компактна, що дозволяє розміщати
установку навіть на невеликих ділянках. Аеробний метод забезпечує покращену якість обробки, після очищення можна
спускати водяну масу в річки та водойми. До переваг можна
також віднести і те, що паралельно з очищенням води виконується до того ж і її мінералізація.
Недоліками являються високі енергозатрати на аерацію,
особливо при обробці концентрованих стічних вод; складне
обладнання, що потребує постійного контролю; потреба у
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постійному нагляді за кількістю та якістю живильного середовища для бактерій; потреба в утилізації активного мулу,
обов’язкові датчики та система управління для контролю над
мікрокліматом. Також для побудови аеробних конструкцій
потрібно більше вільного простору та значні заощадження.
Анаеробний метод. В результаті анаеробного розкладання
відбувається процес бродіння та виділяється газ метан. В
природніх умовах подібні процеси спостерігаються на болотистій місцевості. Анаеробне очищення включає 4 етапи: гідроліз; попереднє окислення; завершальне окислення продуктів; переробка речовин бактеріями та вивільнення метану
[2].
Перевагами анаеробного процесу являється стабільна
температура всередині контейнера; устаткування працює без
системи управління, тому його вартість є достатньо низкою;
низьке споживання електроенергії (до 10% від енергоспоживання при аеробному очищенні); немає необхідності в аерації
води; безпека анаеробного активного мулу для навколишнього середовища.
Основними недоліками анаеробного методу є вивільнення
метану, неможливість видалення органічних забруднень в
низьких концентраціях. Також метод не підходить для очищення вод з великим вмістом органіки, оскільки це буде
сповільнювати окислення.
Отже, анаеробні системи більш економічні, проте дієві
при вагомих забрудненнях; а аеробні конструкції відрізняються високою ефективністю. Ці методи також можна використовувати комплексно. Така система очищення є однією з
найперспективніших, оскільки вона включає в себе два ступеня очистки, що безперечно покращує її якість.
Список літератури:
1.Экологическая биотехнология : учеб. пособие для студентов специальности «Биоэкология» / Н. С. Ручай, Р. М.
Маркевич. – Минск : БГТУ, 2006. – 312 с.
2.Особенности аэробных и анаэробных процессов биологической очистки сточных вод URL: https://o-vode.net/ochistka
/stochnye/ metody/ biologicheskie/aerobnye-i-anaerobnye
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Харківський національний університет будівництва та
архітектури
СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, ЯК ДЖЕРЕЛ
ПИТНОЇ ВОДИ. ПРИЧИНИ НЕЗАДОВІЛЬНОГО
СТАНУ
Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до
деградації водних екосистем, зниження продуктивності
водойм. Значна частина населення України використовує для
своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує
здоров'ю нації. Забезпечення водою населення України в
повному обсязі ускладнюється через незадовільну якість
води водних об'єктів. Якість води більшості з них за станом
хімічного і бактеріального забруднення класифікуються як
забруднена і брудна. Найгостріший екологічний стан
спостерігається в басейнах річок Дніпра, Сіверського Дінця,
річках Приазов'я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу,
де якість води класифікується як дуже брудна. До основних
забруднюючих речовин належать нафтопродукти, феноли,
азот амонійний та нітритний, важкі метали тощо. Для
переважної більшості підприємств промисловості та
комунального господарства скид забруднюючих речовин
істотно
перевищує
встановлений
рівень
граничнодопустимого скиду (далі -ГДС). Це призводить до
забруднення водних об'єктів, порушення норм якості води.
Основними причинами забруднення поверхневих
вод України є:
- скид неочищених та не досить очищених комунальнопобутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні
об'єкти та через систему міської каналізації;
- надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин
у процесі поверхневого стоку води з забудованих територій
та сільгоспугідь;
- ерозія ґрунтів на водозабірній площі.
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Якісний стан підземних вод внаслідок господарської
діяльності також постійно погіршується. Системний аналіз
сучасного екологічного стану басейнів річок України та
організація управління охороною і використанням водних
ресурсів дає змогу окреслити коло найбільш актуальних
проблем, які потребують розв'язання, а саме:
- надмірне антропогенне навантаження на водні об'єкти
внаслідок екстенсивного
способу ведення господарства
призвело до кризового зменшення самовідтворюючих
можливостей річок та виснаження водно ресурсного
потенціалу;
- стала тенденція до значного забруднення водних об'єктів
внаслідок невпорядкованого відведення стічних вод від
населених
пунктів,
господарських
об'єктів
і
сільськогосподарських угідь;
- погіршення якості питної води внаслідок незадовільного
екологічного стану джерел питного водопостачання;
недосконалість
економічного
механізму
водокористування і реалізації водоохоронних заходів.
Стан водних ресурсів регламентується водним кодексом
України.
Завацький Р.В., ст., Одноріг З.С., к.т.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
ЕКОЛОГІЧНА ПРОПАГАНДА ЯК МЕТОД
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
Антропогенна життєдіяльність та виробнича діяльність
спричинює надмірне використання природних ресурсів, а також забруднення усіх сфер біосфери. Тому із переліку основних актуальних задач сьогодення – це захист довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства та Природи. Зараз, із
розвитком цифрових технологій та діджиталізації несподіваний розвиток отримала один із напрямків екологічної пропаганди – екологічна соціальна реклама. Часто інформація,
представлена в такого роду матеріалах, візуально є навіть
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шокуючою. Піднімаються питання зміни клімату, зникнення
популяцій диких тварин внаслідок нищівного вирубування
дерев, заборона тестування косметичних засобів на тваринах,
жорстоке поводження із дикими тваринами в цирках, пересувних зоопарках та на тваринницьких фермах. Але, застосовуючи принципи натуралізму, можна показати суспільству реальні масштаби та загрози для екосистем на планеті Земля.
Проаналізувавши джерела інформації, можна дійти висновку, що найбільшу кількість рекламних матеріалів випускають міжнародна природоохоронна організація Greenpeace,
«Всесвітній фонд дикої природи» (WWF), Всесвітнє товариство захисту тварин (WSPA), Міжнародний зелений хрест
(Green Cross), Міжнародний союз охорони природи (IUCN),
нерідко залучаються до створення цих робіт різні цифрові
агентства.
Найчастіше екологічна пропаганда стає на захист тваринного світу, інформуючи населення про екологічні проблеми
на місцевому рівні. Наприклад, в результаті пропагандистської кампанії серед місцевого населення Нідерландів, смертність жаб під час міграцій через автостради від зіткнення з
автомобілями впала з 50% до 5% [1].
Креативність – найкращий підхід з метою забезпечення
ефективності рекламних слоганів. Приклади використання
креативних рішень в екологічній пропаганді:
- агентство Saatchi & Saatchi (Копенгаген, Данія) [2] розробило спільно із WWF інтерактивний контейнер для паперових рушників, особливість якого полягає у поступовому
зменшенні «об'єму лісу» на пристрої впродовж його експлуатації. «Збережи папір – збережи планету» – слоган акції, мета
якої є привернення уваги до заощадження паперу і, в кінцевому рахунку, до збереження лісів.
- агентство JWT Curitiba розмістила на вулиці конструкцію, що нагадує впавший білборд. Напис на ньому говорить: «Якщо б це було дерево, Ви б навіть не помітили його» [3].
- Агенство RMG David (Індія) за допомогою малюнків
тварин, пофарбованих нетоксичною фарбою на деревах пока116

зує зв'язок між знищенням лісів і руйнуванням середовища
існування тварин. «Ви вбиваєте не тільки дерево» – слоган
цієї групи акцій [4].
- У Бостоні (США) інсталювали установки для підзарядження мобільних телефонів у вигляді квіток «ромашка»,
які надавали послуги WiFi. «Гармонія між людиною, природою та технікою» – слоган цієї акції.
Підсумовуючи, можна вважати, що соціальна екологічна
пропаганда сприяє забезпеченню екологічної безпеки, формуванню екологічного світогляду в суспільстві та поширенню
екологічної інформації про стан навколишнього природного
середовища.
Використані джерела інформації
1. В.Е. Боpейко. Пути и методы природоохранной пропаганды / Киевский эколого-культурный центр, 2002 г.
2. https://www.demilked.com/social-advertisement-powerfulads/
3.
https://
studwood.ru/
2132720/
marketing/
sravnenie_kommercheskoy_sotsialnoy_reklamy
4. http://www.coolmarketingthoughts.com/2006/03/22/wwfstreet-marketing/
Ковальова А. С., Колодяжний Д. О. ст., Лебедєва О.С., к.т.н.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
БІОЧАР – ПЕРСПЕКТИВНИЙ СОРБЕНТ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕНЬ
ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Об'єкт дослідження - сорбційні властивості біовугілля
при видаленні органічних забруднень із стічних вод. У ряді
схем водоположення (водоподготовки та очищення стічних
вод) успішно використовуються фізико-хімічні методи
обробки, зокрема адсорбція. Однак широкому введенню цих
методів перешкоджає висока вартість сорбентів, складних
технологій отримання та екологічно небезпечних технологій
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регенерації. Одним з перспективних рішень цих проблем
сорбційної очистки є використання біовугілля. Завдяки високій питомій площі поверхні, добре розвинена пориста структура та функціональність поверхні біовугілля використовується як недорогий адсорбент для адсорбції органічних та мінеральних азотвмістнихзабруднень з водних розчинів. Біовугілля отримували із деревини стовбура сосни звичайної (Pinus
sylvestris L.) (після зняття короїду) шляхом піролізу при найвищій температурі нагрівання 700°С протягом 45 хв у середовищі з низьким вмістом кисню. Для лабораторних експериментів використовувались реальні стічні води паперової фабрики.
В результаті проведених експериментальних досліджень
встановлено сорбційні характеристики (сорбційна ємність,
швидкість сорбції і ефект очищення) біочара, отриманого в
лабораторних умовах з деревини сосни. Експериментальну
кількісну оцінку сорбційних характеристик проводили в динамічних умовах. Найбільш високі показники в сорбційнії
очистці водних середовищ від ХСК (реальних стічних вод паперової фабрики) продемонструвала найменша фракція біочара - 1-1,25 мм. Максимальна сорбція органічних забруднень
цією фракцією біочара відбувалася дуже швидко - ≤ 15 хв,
сорбційна ємність досягала 11,6 мг ХСК/г, швидкість сорбції
- 30,0 мг ХСК/г·год. Ефект очищення стічних вод від ХСК 33,3 до 92,2%.
Кулик А.С., ст., Яковлєв В.В., д.геол.н., проф.,Дмитренко Т.В.,
к.т.н., доц,
Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова
НІТРАТИ У ВОДІ ДЖЕРЕЛ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ
На цей час у великих містах України досі залишаються
райони, в яких населення для питних цілей використовує воду з децентралізованих джерел – колодязів, природних джерел і свердловин, облаштованих переважно на перший водо118

носний горизонт – ґрунтові води. Ґрунтові води накопичуються на першому від поверхні водотривкому шарі і живляться за рахунок інфільтрації атмосферних вод або за рахунок техногенних джерел – втрат із водопроводів, систем водовідведення і теплопостачання та інших джерел. Таким чином, цілком імовірним є забруднення ґрунтових вод та потрапляння в них шкідливих речовин. Ці води часто використовуються без будь-якої водопідготовки, незважаючи на їх
повсюдну невідповідність питним нормам.
Постійну небезпеку для споживачів води з децентралізованих джерел водопостачання створює неприродний вміст
нітратів. Протягом останніх років нітратне забруднення ґрунтових вод зростає. Причина тому – негерметичні вигрібні
ями, втрати з систем водовідведення, органічне забруднення
ґрунтів забудованих територій.
Нітрати негативно впливають на діяльність серцевосудинної системи та нервової системи людини, сприяють розвитку патогенної кишкової мікрофлори, що призводить до
отруєння організму. Відомо, що нітрати впливають на виникнення пухлин у шлунково-кишковому тракті людини, також
вони сприяють розвитку алергічних хвороб. Токсична дія
нітратів
може
спричинити
водно-нітратну
метгемоглобінемію. Забруднена нітратами вода надзвичайно небезпечна для дитячого організму, особливо для дітей першого
року життя. Техногенне накопичення нітратів у природній
воді є фактором збільшення дитячої смертності, адже вони
впливають на рівень метгемоглобіну в крові.
Метою роботи є виявлення залежності ступеню нітратного забруднення підземних вод у великому місті від глибини
каптажної споруди (колодязі і свердловини).
На підставі аналізу масиву даних з протоколів аналізів
підземних вод, що були проведені в атестованій лабораторії
ТОВ «Лабораторія якості води «ПЛАЯ» за період з 2018 по
2020 рр., авторами було досліджено нітратне забруднення
підземних вод Харківського регіону, включаючи м. Харків.
Зокрема, виявлено залежність вмісту нітратів у підземних водах від глибини каптажної споруди (колодязів і свердловин).
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Результати попереднього аналізу отриманих даних дозволяють зробити наступні висновки:
1. У більшій частині відібраних проб води вміст нітратів
коливається в діапазоні 5-30 мг/дм3, що характеризує їх дограничне забруднення.
2. Близько 20 % відібраних проб води мають вміст
нітратів, що перевищує гранично допустиму концентрацію
для питних вод (50 мг/дм3 згідно ДСаНПіН 2.2.4-171-10 [1]).
3. Загальною закономірністю є зменшення вмісту нітратів
з глибиною, але поодинокі перевищення гранично допустимої
концентрації зустрічаються до глибини майже 80 м.
На завершальному етапі виконання роботи планується захист дипломних робіт, присвячених вивченню нітратного забруднення децентралізованих водних джерел Харківської області та м. Харків, а також розробка рекомендацій щодо дослідження джерел децентралізованого водопостачання як
альтернативного ресурсу питних вод та заходів щодо їх безпечного використання населенням для питних цілей.
Список літератури:
1. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної для споживання людиною»
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Лиман І. С., ст., Березуцька Н. Л. к.т.н., доц.
Харківський національний університет радіоелектроніки
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ГІДРОРЕСУРСІВ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В останні десятиліття проблема водозабезпечення стає
однією з головних проблем людства. Боротьба за гідроресурси, особливо в басейні транскордонних річок, в перспективі
може стати найважливішим важелем геополітики. У цих умовах особливої важливості набуває питання недопущення за120

бруднення гідроресурсів як фактор підтримки екологічної та
економічної безпеки України.
Згідно статті 38 «Водного Кодексу України» встановлюються нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин «з метою поетапного досягнення екологічного
нормативу якості води» [1].
Серед областей України однією з найважливіших за економічними та демографічними показниками є Харківська область. Її забезпеченість гідроресурсами має особливості у
зв’язку з обмеженими можливостями маловодних річок Харків та Лопань. В цих умовах головна гідро артерія регіону - р.
Сіверський Донець з Печенізьким водосховищем. Як свідчать
дані «Екологічного паспорту Харківської області», «регіон
має надзвичайно низьку забезпеченість водними ресурсами –
1,8% від загальних водних ресурсів України» [2, с. 170]. В
цих умовах необхідність збереження водних ресурсів набуває
особливої актуальності. Проте однією з найважливіших екологічних проблем регіону є «забруднення водних об’єктів
скидами забруднюючих речовин зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства» [2, с. 170]. Відповідно до аналізу стану очисних
споруд Харківської області частково забезпечується нормативна очистка зворотних вод на спорудах 7 районів та 4 міст
обласного значення [2, с. 170].
Проте стан гідроресурсів регіону, перш за все Харкова не
є повністю задовільним. Налічується лише 17 кар’єрних водойм. Згідно з «Дослідженням стану водойм міста Харків»
«основними забруднюючими компонентами для річок Лопань, Уди, Харків, за якими спостерігається перевищення
ГДК, виступають мідь, хром6+, марганець, нітрити, залізо загальне, кобальт, нікель, цинк, сульфати, хлориди» [3, с. 8].
Джерелами забруднення міських водних об’єктів є поверхневий стік, а стан гідросфери в Харкові визначається як «стабільно-напружений»; це пояснюється тим, що у Харкові розташовано безліч підприємств [3, с. 22].
Антропогенний вплив на гідроресурси потребує пошуку
нових методів їх очищення, зокрема видалення важких мета121

лів із стічних вод. В новітніх публікаціях йдеться про засоби
очищення стічної води від сполук хрому адсорбцією природним цеолітом. Проте вдосконалення технології і методів
очищення води – це лише один з можливих шляхів вирішення
проблеми. Інший – вдосконалення законодавчої бази. Як
слушно вказувалося у «Екологічному паспорті Харківської
області», «Нормативно-правові акти, які в нашій країні відносять до сфери екологічного законодавства, потребують змін з
урахуванням необхідності їх адаптації до законодавства ЄС»
[2, с. 174]. Значні надії мешканців Харкова пов’язані з громадським обговоренням у цьому році проекту «Програми
охорони навколишнього природного середовища м. Харкова
на 2021-2030 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку».
Таким чином, стан сучасних екологічних проблем гідроресурсів Харківської області свідчить про те, що до вирішення цих проблем потрібно підходити всебічно, як на технологічному рівні, так і на рівні вдосконалення законодавчої бази.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
АНАЛІЗ ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ У М. ХАРКІВ
При сучасному розвитку міст при використанні науковотехнічного прогресу необхідно враховувати такі об'єктивні
чинники, як вразливість навколишнього середовища, екологічну стійкість та екологічну місткість довкілля та інше. Особ122

ливе занепокоєння в багатьох країнах світу викликають проблеми водокористування в зв’язку з тим, що більшість водних
джерел зазнали значного погіршення своєї якості через природні та антропогенні фактори [1]. Вживання води поганої
якості відображається на погіршенні стану здоров'я населення. Хвороби, пов'язані з поганою якістю води є однією з найбільш поширених причин смертності населення. Так експертами ВООЗ було встановлено, що близько 80% всіх інфекційних захворювань у світі пов'язано з незадовільною якістю питної води та порушенням санітарно-гігієнічних норм водопостачання [2]. Для питного водопостачання в Україні використовуються поверхневі та підземні прісні води, якість яких,
нажаль, погіршується з кожним роком. Саме тому контроль
якості підземних вод, що використовуються населенням як
джерело питного водопостачання має стратегічне значення
[3].
Метою роботи – є проведення дослідження якості підземних джерел водопостачання в м. Харкові та відстеження основних джерел надходження забруднюючих речовин до них.
Об’єктом дослідження слугували підземні воду, що були
відібрані в різних точках м. Харків із підземних свердловин,
які використовуються населенням як джерело питного водопостачання. Відбір проб та визначення хімічних показників
якості досліджуваних джерел проводилися за стандартними
методиками згідно вимогам нормативних документів України. Результати хімічного аналізу досліджуваних водних зразків з підземних джерел наведені в таблиці.
Таблиця – Хімічний показники водних з підземних джерел
м. Харків
Район відбору
проб
Холодна Гора
Центральний ринок
Північна Салтівка
Саржен Яр

Амоній-ний
азот, мг/л

Показники якості питної води
Нітрити, Жорсткість,
рН
мг/л
мг/екв л

0
0

0
0

10,0
11,8

7,65
7,75

Нафтопродукти,
мг/л
5,0
40,0

0
0

0
0

8,0
8,0

7,97
7,37

20,0
60,0

123

При дослідження водних зразків встановили відсутність
забруднень, що відносяться до групи азоту, а також за показником рН вісі зразки відповідають нормативним вимогам.
Натомість показник жорсткості є перевищеним за норму (7
мг/екв л), особлива в зразках відібраних на Холодній Горі та в
районі Центрального ринку. Однак особливе занепокоєння
викликає перевищення по нафтопродуктам 100-1200 раз у порівнянні з нормативними показниками (0,05 мг/л). Ймовірно
такий рівень забруднення нафтопродуктами є результатом весіннього сніготанення, оскільки сніг є сорбентом, який акумулює в собі забруднюючи речовини з атмосферного повітря
в тому числі і нафтопродукти.
Дані дослідження є досить важливими, оскільки завдяки їм
можна визначити стан забруднення питної води в м.Харків, та
встановити ймовірні шляхи надходження забруднюючих речовин в підземні джерела водопостачання.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЧКОВИХ
СИСТЕМ М. ХАРКІВ
Стан і якість водних ресурсів визначає рівень і якість життя всіх живих організмів на Землі. Негативний вплив забрудненої води проявляється в пошкодженнях і загибелі окремих
організмів, популяцій, біоценозів і цілих природних екосистем, утрудненні аж до повної неможливості питного, рекреа124

ційного та промислового водокористування. В Україні стан
водних об'єктів постійно контролюється як законодавчими
документами так і програмами різного рівня [1]. Харківський
регіон особливо відчуває дефіцит водного ресурсу, саме тому
проблема малих річок та річок урбанізованих територій для
м. Харків та Харківської області постає особливо гостро.
Водні об'єкти, що знаходяться межах урбанізованих територій забруднюються, головним чином, поверхневими стоками і дощовими водами. У ряді випадків додається також санкціонований і несанкціонований скид промислових стічних
вод. Як наслідок – нівелюється або погіршується можливість
використання річки чи водойми для рекреаційних, рибогосподарських або господарсько-питних потреб. При цьому важливим завданням поліпшення якості даних об'єктів є виділення і зменшення факторів, що негативно впливають на них.
Для вирішення даних завдань необхідно проводити моніторингові дослідження водних об’єктів урбанізованих територій
[2]. Це дозволить проводити прогнозування їх змін та розробку науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття
управлінських рішень, які можуть позначитися на якості водного середовища та урбанізованих екосистем в цілому.
Мета роботи – дослідити якість природних річкових систем м. Харків.
Об’єктом дослідження слугували природні води р. Уди, р.
Лопань та р. Харків.
Відбір проб проводили згідно стандартних методик України [3].
В лабораторних умовах проводили хімічний аналіз водних
проб згідно нормативних методик Україн [3].
Результати дослідження представлені в таблиці.
Таблиця – Хімічний аналіз природних вод річкової системи м. Харків
Об’єкт дослідження
р. Уди
р. Лопань
р. Харків

Амонійний
азот, мг/л
1,0
1,14
1,97

Показники якості питної води
Нітрити,
Жорсткість,
мг/л
мг/екв л
0,1
7,2
0,14
8,8
0,19
13,0
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рН

НП, мг/л

8,31
8,57
8,55

80
365
325

З отриманих результатів видно, що найбільш екологічно
небезпечними полютантами є нафтопродукти оскільки перевищення в порівняні з ГДК (0,1 мг/л для природних водойм),
скало 800 – 3650 раз. Такий рівень забруднення є надзвичайно небезпечним для усіх мешканців цих водойм. Ймовірно
такий рівень забруднення НП пов'язаний з весіннім сніготаненням та потраплянням до річкових вод не тільки талого
снігу із сорбованими полютантами, а й надходженням поверхневих стічних вод з дорожнього полотна автомобільних доріг.
В зв’язку з цим необхідно введення вимог щодо очищення
не лише промислових та побутових стічних вод, а також необхідно відводити та очищувати поверхневий стік з автомобільних доріг.
Література
1. Progress on sanitation and drinking water – 2015 update and
MDG assessment. UNICEF and World Health Organization 2015.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
https://www.wssinfo.org/fileadmin/user
upload/resources/JMPUpdate-report-2015_English.pdf
2. Клєщ А. А., Максименко Н. В., Пономаренко П. Р. Територіальна структура природокористування м. Харків. / Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2017,1–2(27). С 23-34
3. ДСТУ ISO 5667-6:2009 Якість води. Відбирання проб.
Частина 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків (ISO 5667-6: 2005, IDT)
Nechval K.A., st., Perkun I. V., Ph.D. (Tech.)
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
ECOLOGICAL TECHNOLOGY
OF CREATING WATERPROOF SCREENS
The task of creating waterproof screens can be solved by using
“aperiodicities” observed in laminar unsettled longitudinal flow of
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polymer solutions of hydro-dynamic and mechano-chemical behaviour [1].
However polymer solution application for creating waterproof
screens in industrial experiments doesn’t yield positive results, especially for porous media having laminated heterogeneity and fissures. That’s why the technical task of designing technology on
creating waterproof screens when feeding polymer solutions into
soil-seam (even ignoring the ecological demands) is still to be realized. First of all it is pertinent to the issue of hydrodynamic regimes of feeding polymers into a soil-seam and structural changes
in polymer solutions under hydrodynamic field effect.
Within the last years about 80 per cent of foreign experts came
to the conception that the only direct (not taking into account immediate studies of a filtration flow) method of “attacking” the
problem of nonlinear character in polymer solution filtration lies
in the study of unsettled longitudinal flow, i.e. flow with stretching. As it is shown in works [2,3], filtration flow is nothing else
than superposition of flows with shift and stretching, i.e. flows being realized in the input section of a capillary and a slot. That’s
why short capillaries, slots and hydro-resistors with confusordiffusor zones can be used as a model of porous medium. Under
such flows effects of elastic deformations become so big that disregard of them leads to unpredictable results.
There has been carried out a complex study of polymer solution reaction under hydrodynamic effect. Integrated approach
turned out to be a necessary condition for successful solving of the
delivered tasks of scientific and technical character (from fundamental studies to concrete technological process). This allowed to
formulate a new structural concept with a “common denominator”
such as strong deformation effect on the part of a hydrodynamic
field on macromolecules that immediately generates the so called
rubber-like high elasticity. The technology of creating waterproof
screens is based on utilization of rubber-like properties of a polymer solution that arise under definite conditions while going
through porous media.
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There have been obtained eco-technological criteria and practical recommendations as to practical implementation of technology of creating waterproof screens.
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Одеський державний екологічний університет
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ Р.ТЕТЕРІВ–М.ЖИТОМИР ЗА
ІНДЕКСОМ ЗАБРУДНЕННЯ (ІЗВ) ТА
МОДИФІКОВАНИМ ІНДЕКСОМ (ІЗВ мод)
Для комплексної оцінки якості води р.Тетерів –
м.Житомир був застосований індекс забруднення води (ІЗВ),
який представляє собою суму відношень компонентів хімічного складу води до їх гранично-допустимої концентрації
(ГДК), поділеної на кількість інгредієнтів. Для розрахунку
були обрані шість параметрів: обов’язковими являються розчинений кисень та біохімічне споживання кисню за 5 діб
(БСК5), а додатковими - азот нітритний, азот амонійний, феноли, залізо загальне.
Для більш повної характеристики якості води в межах
м.Житомир, був застосований модифікований індекс забруд128

нення води (ІЗВмод.), в якому, окрім постійних показників
(розчинений кисень та БСК5) використані ті, що мають найбільше відхилення від ГДК. Додатковими компонентами були
обрані: цинк, манган, хром, мідь.
На рис. 1 представлений графік зміни класів якості води за
ІЗВ та ІЗВмод.

Рисунок 1 – Зміна класів якості води за ІЗВ та ІЗВмод. в
межах пункту спостереження р.Тетерів – м.Житомир
Індекс забруднення води змінювався за період спостереження від 0,6 (2007 р.) до 1,45 (2006 р.). За методикою розрахунку ІЗВ вода в створі р.Тетерів – м.Житомир, починаючи з
2007 по 2015 рр. відноситься до ІІ класу якості (0,3<ІЗВ≤1,0) і
характеризується як «чиста». У 2005 та 2006 роках вода в
межах міста належала до ІІІ класу якості і оцінювалась як
«помірно забруднена».
Зовсім інша картина спостерігається при розрахунках модифікованого індексу забруднення. «Помірно забрудненою»
вода в створі була тільки в 2007, 2012 та 2015 роках, коли ІЗВмод. дорівнювало 1.98, 1.96 та 2.45 відповідно. З 2008 по
2010 рр. та 2013-2014 рр. вода р.Тетерів відносилась до ІV
класу якості (2,5<ІЗВ≤4,0), тобто була «забруднена». Показники змінювались від 2,67 (2011 р.) до 2,98 (2009 р.). В 2005
та 2006 роках вода в пункті спостереження р.Тетерів –
м.Житомир належала до V класу якості (4,0<ІЗВ≤6,0) і характеризувалась як «брудна».
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Концентрації розчиненого кисню та БСК5 на протязі 20052015 років завжди були в межах ГДК для об’єктів рибогосподарського використання.
Вміст азоту амонійного, за виключенням 2005 2007 та
2015 рр., був у 1,02- 1,82 рази вищим за ГДКрг.; у 2008 р. він
дорівнював нормативу. Перевищення гранично-допустимої
концентрації за вмістом азоту нітритного було лише у 2006,
2010 та 2013 рр. в 1,4; 1,6; 1,05 рази відповідно.
Концентрації заліза загального змінювались в межах 0,04
(2009 р.) - 0,39 мг/дм3 (2006 р.), при ГДКрг. = 0,1 мг/дм3. Перевищень нормативу не спостерігалось з 2007 по 2011 рр. та у
2015 р.
Найбільш негативний вклад на формування якості води
р.Тетерів справляли концентрації хрому та мангану. На протязі всього періоду спостереження їх значення були вищими
за ГДКрг. у 5 (2012 р.) – 10,6 (2009 р.) та 1,7 (2007 р.) – 8,8
(2005 р.) разів відповідно.
Концентрації цинку були меншими за норматив
(ГДКрг=10 мкг/дм3) тільки в 2015 р. Показники коливались
від 9,5 мкг/дм3 (2015 р.) до 45,14 мкг/дм3 (2005 р.). Значним
був і вміст міді в воді Тетерева; концентрації перевищували
ГДКрг. в 1,26 (2009 р.) – 13,1 (2006 р.) рази.
Можна зазначити, що речовини токсичної дії убували у
часі, що вплинуло на зменшення ІЗВмод.
Щербина К.Д., Вовкодав Г. М., к. х. н.,
Одеський державний екологічний університет
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ
ВОД В ЗОНІ БАЛЦІ ЯСИНОВА МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ
Балка Ясинова до впадіння в протоку Коноплянка, (басейн
р. Дніпро), проходить в північно-східному напрямі і розташована на схід від ОАО «ДніпроАЗОТ» на високому крутому
правому березі р. Дніпро.
На якісний склад підземних вод в районі шламонакопичувача в балці Ясиновій впливають: інфільтрація атмосферних
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опадів, витоки технічних вод виробництв і побутових вод житлового сектора, фільтраційні втрати води з шламонакопичувача.
У районі шламонакопичувача в балці Ясинова ДП «Екоантилід» гідрохімічний режим підземних вод формується під
впливом великого числа чинників, основними з яких є:
 загальна характеристика відходів: зола (відходи від
процесу згорання в печах енергетичних станцій клас небезпеки – IV), об'єм видалення 168,5 тис. т; шлам регенерації миш'яково-содового розчину (відходи виробничо- технологічного виробництва), об'єм видалення 500,0 тис. т.
 сольовий склад водовміщуючих порід;
 початковий хімічний склад джерел, шо живлять підземні води;
 глибина залягання підземних вод, режим їх рівня і
характер балансу;
 характер рельєфу, що визначає умови живлення і відтоку підземних вод;
 ступінь взаємодії ґрунтових вод, приурочених до товщі лесовидних суглинків, що мають високу мінералізацію, з
підземними водами, приуроченими до водоносних горизонтів, що пролягають нижче, у яких мінералізація нижча;
 тіснота гідравлічного зв'язку підземних вод з водами
поверхневих водотоків, водоймищ і шламонакопичувачів;
 температурний режим, що обумовлює тепловий режим водовміщуючих ґрунтів, підземних вод, а, отже, розчинність в них солей.
Слід мати на увазі, що високомінералізовані води шламонакопичувача, перш ніж досягти безпосередньо водоносних
горизонтів, фільтруються через шлами, які, маючи низькі фільтраційні властивості, істотно впливають на характер міграції основних компонентів, сприяючи зменшенню швидкостей
розтікання техногенного куполу і швидкостей міграції за рахунок прояву сорбційних властивостей.
В результаті випаровування постійно зростає мінералізація води в шламонакопичувачі.
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Створення шламонакопичувача порушило природний режим підземних і поверхневих вод, при якому розвантаження
підземних вод відбувається в балки, долини річок, яри. При
створенні шламонакопичувача в балці в результаті підпору
відбувається зміна гідрогеологічних умов, що приводить до
підтоплення території навколо шламонакопичувача і фільтрації води з шламонакопичувача у водоносні горизонти, що залягають нижче.
Екологічна ситуація в м. Кам’янське протягом тривалого
періоду характеризується як «кризова» оскільки промислові
об’єкти, що забруднюють атмосферу, розташовані на недостатній відстані від житлових районів міста. Також, протягом
останнього десятиріччя продовжує відбиватися прогресуюче
накопичення відходів як в промисловому, так і побутовому
секторах.
Значні обсяги фільтрації води з хвостосховища можуть
спричини підвищення рівнів грутових вод на прилеглих територіях. Це в свою чергу може викликати низьки екологогігієнічних проблем, серед яких заолочення місцевості з погіршинням її анофілогенних властивостей та погіршення умов
проживання населення внаслідок підтоплення підвальних
приміщень житлових будинків, погрубів, сільгоспугідь. В
якості заходів по припиненню та попередження явищ підтоплення пропонуються інженерні заходи, а саме завіси з дренажних свердловин та застосування геомембран у ложе сховищ.
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Секція ІІІ «Екологічна безпека атмосфери»
В’юнник О. М., ст., Бригада О. В., к.т.н., доцент, Національний університет цивільного захисту України
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕПЛОСИЛОВОГО
ЦЕХУ ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (М. ХАРКІВ)
НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Державне підприємство «Завод «Електроважмаш» розташований в південно-східній частині міста Харкова в Індустріальному районі. Підприємство спеціалізується на розробці і
випуску турбогенераторів, гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму, комплектного електрообладнання для міського та залізничного електротранспорту.
Теплосиловий цех заводу призначений для опалення і гарячого водопостачання адміністративних та виробничих будівель заводу в опалювальний період року. Включає в себе
котельню, 3 топкових, 6 теплогенераторів та 227 інфрачервоних газових обігрівачів. Кожен з них у процесі своєї роботи
спалює природний газ і є джерелом викиду продуктів його
згорання – оксидів азоту та вуглецю.
Усього цех включає 237 стаціонарних джерел викидів, з
яких жоден не обладнано пилогазоочисною установкою.
Найбільш значними є два котли ДКВР і три газових апарати.
Джерела викидів обладнано трубами висотою у 15 м, середня
лінійна швидкість виходу газоповітряної суміші 5,9 м/с, сумарна витрата – 7,93 м3/с, температура – 110 ºС [1].
З метою визначення їх впливу на атмосферне повітря було
проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в
атмосфері згідно «Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємства. ОНД-86». Згідно методики розраховано:
відстань від джерела, на якій досягається максимальна концентрація, фактичну концентрацію з урахуванням фонової, відповідність санітарним нормам та небезпечну швидкість вітру,
за якої досягаються найбільші приземні концентрації. За ре133

зультатами розрахунку максимальні приземні концентрації за
швидкості вітру у 1,5 м/с досягаються на відстані приблизно
137 м від джерела викиду. Враховуючі фонові концентрації,
розрахований рівень забруднення повітря оксидами азоту в
точці максимальної концентрації перевищує ГДК у 3,8 разів.
Значення середньодобової ГДК оксидів азоту за несприятливих метеорологічних умов досягається лише на відстані у
1,5 км. Розрахований рівень забруднення оксидом вуглецю,
навіть з урахуванням фонової концентрації, не перевищує санітарні норми [2].
Для оцінки якісного стану атмосферного повітря в результаті впливу викидів теплосилового цеху здійснено розрахунок
величини потенційного ризику здоров'ю населення. Згідно
проведених розрахунків, величина ризику від впливу теплосилового цеху відповідає другому класу – слабкий вплив на
здоров’я населення [3].
Зменшення рівня забрудненості атмосферного повітря оксидами азоту внаслідок діяльності теплосилового цеху можна
досягти реалізацією наступних заходів: 1) встановити в котлах пальники з низьким викидом NОх; 2) застосовувати ступеневу подачу повітря; 3) впровадити метод рециркуляції димових газів; 4) застосувати комбінацію первинних заходів,
що дозволить досягти максимального ефекту зменшення
утворення NОх у процесі горіння до 90 %; 5) для очищення
димових газів від утворених оксидів азоту рекомендується застосовувати метод селективного каталітичного або некаталітичного відновлення.
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3. Moghissi A.A., Narland R.E., Congel F.J. Eckerman K.F.
Methodology for environmental human exposure and health risk
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Popov D., st., Косенко Н.О., к.т.н.
Università degli Studi di Torino (UNITO), Department of Philosophy and Educational Sciences
AIR POLLUTION IN ITALY
Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide. Europe’s air quality
is significantly threatened by these pollutants, mostly in urban
centres, according to the latest report of the European Environment Agency (EEA), entitled Air Quality in Europe 2015. It examines the European population’s exposure to air pollutants and
provides a snapshot of air quality based on data provided by official monitoring stations across Europe.
The report finds that despite a decrease in total emissions has
been registered over the past 10 years, concentrations are still
above the World Health Organisation’s recommended levels.
The particulate matter (PM10 and PM2.5), ozone (O3), and nitrogen dioxide (NO2) are the most problematic pollutants. As for
PM2.5 alone, estimates show 432,000 premature deaths in Europe. Italy has the major concentrations of pollutants, along with
Germany and France. Indeed, 84,400 premature deaths have been
registered in Italy, followed by Germany (72,000) and France
(58,400).
The causes are mainly linked to the transport industry, which is
responsible for 46% of the emissions of nitric oxide, to the domestic and commercial heating, which produce 43 to 58% of the particulate matter, and to the energy production, which is the major
emitter of sulphur oxides. These are followed by industry, agriculture (particularly for the production of ammonia) and waste,
which produce a significant amount of methane (31%).
In terms of life months lost, according to a report published in
June by the Italian associations Cittadini per l’Aria:
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Акчуріна С. Р., ст., Клеєвська В. Л., ст. викл.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ВПЛИВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАН
ДОВКІЛЛЯ
Використання повітряного транспорту супроводжується
викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря на регіональному та глобальному рівнях. Ця проблема набуває актуальності, оскільки станом на 2018 рік щорічний приріст обсягу
міжнародних авіаційних складав 4-5%.
Викиди шкідливих речовин відбуваються не тільки при
польотах авіасуден, а також безпосередньо в самому аеропорту. В межах аеропорту джерелом забруднення є авіаційний
транспорт та допоміжні транспортні засоби. Проведеним інвентаризаційним аналізом забруднень прилеглих територій
встановлено, що сумарна кількість викидів від авіаційних
двигунів складає 87% від інших джерел забруднення в межах
аеропорту.
Склад та концентрація забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, залежить від виду авіаційного палива,
технології спалювання, а також технологічних характеристик
самого літака. При зльоті літака 50% від основних викидів
складають мікрочастинки важких металів, які певний час
продовжують існувати у прилеглому шарі атмосфери, а потім
осідаючи на земну поверхню проникають у верхні шари ґрунту. В результаті неповного згоряння палива в певних режимах
роботи двигунів літака в атмосферу також потрапляють оксиди сірки, азоту, вуглецю та вуглеводні, вміст яких може становити загрозу здоров’ю. Крім того, близьке розташування
житлових масивів до зони аеропорту актуалізує проблему
шумового забруднення в результаті активної експлуатації авіаційного транспорту. Подібна проблема є характерною для
Києва, Харкова, Одеси, Донецька, Запоріжжя та Львова.
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В процесі впровадження в Україні міжнародних правил
екологічної безпеки для авіаперевізників заходи щодо збереження довкілля та здоров’я населення є доцільними.
Войтович С.-С.Я., ст., Шибанова А. М., к.т.н., доц.
Національний університет «Львівська політехніка»
ГІС ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Джерела забруднення атмосфери, як правило, різноманітні
і залежать не тільки від географії досліджуваного місця, але й
від змін метеорологічних умов та клімату. У міських районах
основними джерелами забруднення повітря є транспорт, виробництво електроенергії, комерційна та житлова діяльність
та промисловість.
Зі збільшенням кількості транспортних засобів на дорогах
ситуація стає все гіршою для здоров’я людей. Забруднення
повітря легко виходить за межі політичних чи адміністративних кордонів. У випадку промислового забруднення повітря
транскордонне забруднення є загальною проблемою, коли
джерело знаходиться поблизу від іншої області чи країни. Токсини та інші шкідливі гази та тверді частинки, що виділяються при спалюванні викопного палива в транспортних засобах, негативно впливають не тільки на добробут людей, але
і прискорюють смертельні випадки.
Якість атмосферного повітря важлива для нашого здоров’я та навколишнього середовища, але джерела забруднення часто важко контролювати. Технологія ГІС управляє статистичними та просторовими даними щоб забезпечити інструмент, який показує взаємозв'язок між поганою якістю повітря, випадками захворювання людей та навколишнім середовищем.
Метою роботи є аналіз можливостей використання ГІС
технологій для збереження якості атмосферного повітря.
ГІС можна використовувати для відстеження викидів забруднюючих речовин, визначаючи вплив озону, смогу, пилу
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та інших шкідливих забруднювачів, що потрапляють у повітря, на живі організми. Відстежуючи ці взаємозв'язки, ГІС стає
інструментом, який дозволяє запобігти подальшому забрудненню. Технологія ГІС дозволяє нам знаходити, звідки надходять забруднюючі речовини та контролювати ці райони на
предмет змін, щоб зберегти якість нашого повітря.
Застосування ГІС технологій є дуже важливою складовою
для підтримки прийняття рішень. Це інструмент, який допоможе значно скоротити час на прийняття рішень шляхом
проведення просторового аналізу для розвитку відповідної
методології та моделювання.
Застосування ГІС у різних транспортних питаннях включає планування, проектування та управління інфраструктурою, аналіз безпеки транспорту, аналіз попиту на поїздки,
моніторинг та контроль руху, планування та експлуатацію
громадського транспорту, оцінку впливу на навколишнє середовище.
Функції ГІС виходять за рамки того, що можуть робити
лише карти або бази даних; ГІС по суті здатні відповісти на
описові запитання: «Що?», «Де?», «Коли?», «Наскільки великий?» чи «Скільки?» та можуть виявити закономірності, які
могли б уникнути уваги. У більш успішній практиці ГІС можуть вирішувати умовні запити, наприклад, «що якщо», і
створювати багатоваріантні сценарії.
ГІС технології дозволяють оперативно вносити зміни в
банк даних, додавати чи віднімати нові об’єкти, швидко оперувати великим обсягом інформації і, що найважливіше, робити її доступною для пересічних громадян.
Калінкіна М.В., ст., Бондаренко О.М., ст., Нестеренко О.В.,ас.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО
ПОВІТРЯ
В наш час зі зростанням транспортної галузі де спостерігається постійний приріст автомобілів, у будівельній галузі
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збільшується зростання ремонтних і будівельних робіт і з цим
зростає кількість викидів у атмосферне повітря різноманітних
домішок. Відповідно до джерел утворення атмосферних домішок, виділяють природні та штучні або антропогенні (створені людиною) [1-2]. До природних джерел відносяться пилові бурі, виверження вулканів, пожежі в лісах та степах, руйнування гір, космічний пил та ін. [1]. Але найбільше забруднює атмосферу людська діяльність. В Конституції України
передбачено, що атмосферне повітря є об’єктом права власності Українського народу, а кожний громадянин має право
користуватися цими природними об’єктами права власності
народу відповідно до закону (ст. 13 Конституції України).
Мета роботи полягає у висвітленні теоретичних питань
щодо впливу забруднюючих речовин у атмосферному повітрі: пилу, формальдегіду та летючих речовин при виділенні їх
з різних промислових об’єктів, транспорту та інших джерел.
Саме тому хімічний аналіз повітря дуже затребувана процедура, особливо у випадках, коли мова заходить про великі
міста. Викиди підприємств і автомобілів «постачають» повітря тоннами шкідливих речовин.
Таблиця ‒ Показники концентрацій речовин з датчику
№
п/п

Місце проведення аналізу Показники концентрацій речовин з
стану повітря
датчику, мг/м3

1
1.
2.

2
Біля дороги
У парку ім. Т.Г.Шевченко
на відстані 1 м від дороги

3.

У парку ім.. Т.Г.Шевченко
на відстані 5 м від дороги
У парку ім.. Т.Г.Шевченко
на відстані 15 м від дороги
У парку ім.. Т.Г.Шевченко
на відстані 30 м від дороги
У парку ім.. Т.Г.Шевченко
на відстані 50 м від дороги

4.
5.
6.
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формальдегіду
3
0.030
0.020

пилу
4
0.21
0.19

летючих
речовин
5
9.9
0.2

0.020

0.15

0.184

0.010

0.15

0.180

0.008

0.11

0.180

0.026

0.18

0.182

Зараз рекомендовано орієнтуватися для визначення на вулиці концентрації формальдегіду: 0,03 ppm – усереднене значення предельно-допустимої концентрації (ПДК) для відкритого простору (вулиці); - для пилу ПДК -0,5мг/м3.
За допомогою детектора були зафіксовані показники концентрацій: формальдегіду, летючих речовин, пилу у парку ім.
Т.Г. Шевченко. Як бачимо з результатів досліджень, рівень
летючих речовин у атмосферному повітрі був перевищений
біля дороги.
Література
1. Вплив степових та лісових пожеж на навколишнє середовище в Україні. Науковий вісник будівництва. / ас. Нестеренко О.В., доц. Клевцова Л.Г.,к.б.н., доц.. Чернишенко Г.О.
– Харків: ХНУБА, Вип.1. Том 95, 2019 р – С.268-273
2. Актуальність визначення ступеню забруднення повітря
приміщень /ас. Нестеренко О. В., ст. лаб. Багмут Л.Л., доц.,
к.т.н. Самохвалова А.І., ас. Онищенко Н.Г.//Науковий вісник
будівництва. – Х.: ХНУБА, Т.102, №4, 2020. – С.218-223.
Папін Д.О., ст., Ляшенко О.О., ст.,
Пономарьов К.С., к.т.н., доц. Харківський національний університет будівництва та архітектури
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СО2
МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ З ІНТЕНСИВНИМ РУХОМ
АВТОТРАНСПОРТУ
Автомобільний транспорт – один з найпотужніших джерел забруднення, особливо у великих містах [1]. Забруднення
містять понад 200 шкідливих речовин.
Мета роботи: верифікація методики розрахунку емісії парникових газів при спалюванні палива транспортних заходів.
Дослідження проводили на вул. Сумська о 10 годині, з середньою інтенсивністю руху транспортних засобів, а саме
1803 автомобілі за годину. Прямі заміри концентрації СО2
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здійснювали за допомогою датчику NDIR (недисперсійного
поглинання) НТ2000. Прямий замір концентрації пилу РМ2,5;
формальдегіду та загальну кількість летючих органічних сполук за допомогою аналізатора атмосферного повітря WP6910.
Результати прямих замірів наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати прямих замірів
сферного повітря
Параметри
Заміри
атмосферного
1
2
3
4
повітря
СО2, ррm
525
447
453
431
Пил РM2,5
0,23 0,24 0,26
0,3
Формальдегід 0,861 0,901 0,826 0,954
Летючі орга0,818 0,779 0,662 0,613
нічні сполуки

параметрів атмоСереднє
значення
370
445,2
0,25
0,256
0,732
0,855
5

0,591

0,693

Для кількісного визначення впливу викидів автотранспорту в дослідній роботі використали методику розрахунку Держстату України викидів забруднених речовин та парникових
газів у повітрі від транспортних засобів [2].
Розрахунок викидів парникових газів від використання
окремих видів палива
, кг/год здійснюємо за формулою (1)
(1)
де Піj - річне споживання і-того виду палива (бензину, дизелю або скрапленого газу), кг/год;
Кіj – усереднений питомий викид j-того парникового
газу для транспортних засобів від споживання і-того виду палива, кг/т;
Кіjтс - коефіцієнт впливу технічного стану автотранспорту на викиди j-того забруднення (парникових газів) від використання і–того виду палива.
Результати розрахунків приведено у таблиці 2.
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Таблиця 2 – результати розрахунку викидів парникових газів
Паливо
Бензин
Дизельне
паливо
Газ скрап.

Викиди забруднюючих речовин, т/год

Витрата
палива,
т/год

CO

NO2

SO2

СО2

Бенз
(а)пірен

Pb

0,027

8,22

0,515

0,027

86,773

0

0,00035

0,009

0,49

0,271

0,039

28,515

0,00027

0

0,055

16,5

1,030

0,055

0

0

0

Після підрахунків за відомими формулами загальна кількість парникових газів потенційного глобального потеплення
в СО2екв = 267,10 т/год. Визначення концентрації прямих замірів СО2 – 445,2ppm = 874 мг/м3. Враховуючи приземний
шар повітря висотою 5 метрів, концентрація парникових газів
на забрудненій, досліджуваній ділянці вул. Сумська, без врахування повітрообміну, становить 1017 г/м3. Враховуючи
вказані допущення методика розрахунку [2] є адекватною.
1. Канило П.М., Бей І.С., Ровенський О.І. Автомобіль та
навколишнє середовище. Х.: Прапор, 2000. 304 с.
2. Наказ Державного комітету статистики України від
13.11.2008 N 452 Про затвердження Методики розрахунку
викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря
від транспортних засобів. Режим доступу : https://www.ts.lica.
com.ua/b_text.php?type=3&id=456626&base=1
Рибакова С.С., ст., Пономарьова С.Д., к.т.н.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
АНАЛІЗ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М.
ХАРКОВІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РМ10 ТА РМ2,5
Суспендовані тверді частинки (СТЧ) – це один з найпоширеніших забруднювачів атмосферного повітря в Україні.
Найбільш небезпечними для людини та навколишнього природного середовища є дрібнодисперсні частинки: з розміром
менше 10 мкм (РМ10) та з розміром менше 2,5 мкм (РМ2,5).
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За даними Європейського парламенту такий пил негативно впливає на здоров'я людини навіть в дуже низьких концентраціях. За рахунок малого розміру такі частинки здатні потрапляти не тільки в верхні дихальні шляхи, а й в легені, що
призводить до тяжких патологій. Частинки довгий час можуть знаходитись в суспендованому стані і погіршувати видимість. За рахунок малого розміру вони здатні переноситись
на дуже значні відстані.
В Україні ще не встановлено ГДК для РМ2,5 та РМ10, хоча
контроль цих показників вже ведеться. Зараз проводиться імплементація Українського законодавства з Європейською
Директивою 2008/50/ЄС, де встановлені середньодобові концентрації: РМ2,5 – 25 мкг/м3, РМ10 – 50 мкг/м3.
Об'єктивно оцінити якість повітря за вмістом РМ10 і РМ2,5
можливо тільки з залученням системи моніторингу в онлайн
режимі та встановленням коефіцієнтів, які дозволяють оцінювати ступінь забруднення повітря (коефіцієнт перерахунку
РМ2,5/РМ10).
Мета дослідження: визначити якість атмосферного повітря
в м. Харкові за показниками РМ2,5 та РМ10, та встановити коефіцієнт перерахунку РМ2,5/РМ10 у весняний період.
Дослідження концентрації РМ2,5 та РМ10 в м. Харкові виконано із застосуванням безкоштовної системи моніторингу
якості повітря SaveEcoBot.
Статистичну обробку отриманих даних та розрахунок коефіцієнту виконано із застосуванням комп'ютерної програми
Mіcrosoft Excel.
Концентрацію РМ2,5 та РМ10 визначали в на 14 постах спостереження. Інформацію представлено за 48 год. в системі у
вигляді графіку залежності РМ2,5 та РМ10 від часу для кожного поста. Проаналізовано по 168 значень концентрації РМ2,5
та РМ10 за три доби (з періодичністю 6 год.). Максимальну
середньодобову концентрацію РМ2,5 та РМ10 наведено на рис.
1. Перевищення ГДК спостерігалось на постах 1, 4, 6, 8, 9 та
11. На постах 1, 4 та 6 перевищено ГДК за частинкам РМ2,5.
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Рисунок 1 – Максимальні середньодобові РМ2,5 та РМ10
Розрахунок коефіцієнту РМ2,5/РМ10 у весняний період показав, що на 9 постах з 14 вміст РМ2,5 в складі РМ10 склав більше 50 %, що говорить про небезпеку атмосферного повітря
для населення міста. Коефіцієнти перерахунку корелюються з
науково-технічними даними, середнє значення за весь період
вимірювання – 0,63.
Факторами впливу на концентрацію РМ2,5 та РМ10: наявність та вид виробництв першої групи забруднення, інтенсивність руху транспорту, наявність зелених зон (парків, зон відпочинку).
В подальших дослідженнях буде проведено аналіз якості
атмосферного повітря в інші періоди року.
Дзудзило К. М. ст., Шиманський В. Я. доцент
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ CCS
НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕС І ТЕЦ
Україна з 11 червня 1992 року є стороною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу (з
2004 року) відповідно яким повинна значно знизити викид
парникових газів.
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Основним джерелом викидів вуглекислого газу в Україні є
теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ)
для котрих головним паливом є кам’яне та буре вугілля. Ці
електростанції по даних консалтингової компанії Exploration
& Production Consulting (EXPRO) за 12 місяців 2020 року
згенерували 35,2% від загального обсягу е/е України, виробивши 52,34 млрд кВтгод електроенергії. Жодна із теплових
електростанцій не має належного контролю викидів, перевищуючи при цьому стандарти ЄС до 40 разів.
По даним міністерства українські ТЕС в 2018 р. спожили
23,79 млн тон вугілля виробивши 47,8 млрд. кВт. год е/е.
Провівши математичні розрахунки бачимо що в середньому
для виробництва 1 млрд. кВт. год е/е українські ТЕС та ТЕЦ
спалюють близько 0,5 млн тон вугілля. Відповідно затвердженої міністерством методики розрахунку викидів у атмосферу шкідливих газів та речовин, при спалюванні 10 тон вугілля валовий викид діоксиду вуглецю CО2 в повітря складає
19,188 т. Отже, тільки за 2020 рік українські ТЕС та ТЕЦ викинули в атмосферу близько 52 млн тон СО2. Вугілля будучи
гарантом енергетичної безпеки нашої держави є і основним
забруднювачем атмосфери. Тому нашій державі і нам,
підтримуючи світові прагнення, рішення та європейські цінності що до стабілізації клімату, покращення здоров’я, життя
та добробуту населення Землі, для сповільнення темпів глобального потепління необхідно запровадити передові технології по зменшенню викиду діоксиду вуглецю CО2. Тому,
привертаємо увагу до можливості оснащення ТЕС та ТЕЦ
технологією CCS (Carbon Capture and Storage), технологією,
яка б дозволила, суттєво не зменшуючи потужностей цих
електростанцій, значно скоротити викиди СО2 в атмосферу
шляхом іммобілізації його в шарах гірських порід у
Дніпровсько-Донецькому та Львівсько-Волинському басейнів. Ця технологія стала відомим компонентом декарбонізації багатьох національних і глобальних програм з боротьби зі зміною клімату, і включає в собі три етапи:
1-ий - уловлювання CO2;
2-ий - транспортування CO2;
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3-ій - зберігання CO2.
Для транспортування СО2 можна застосувати існуючі газо- та нафтопроводи, а також і залізничне сполучення.
Для зберігання - законсервовані сховища, а також шахти
та родовища на яких завершений видобуток, та котрі знаходяться на глибинах більше 800 м.
Найбільших вкладень та енергоємкості потребує система
вловлювання СО2. Проте, світовий досвід впровадження технології CCS, а саме, на канадській тепловій електростанції
«Boundary Dam Power Station» дозволило зменшити викиди
CO2 на 90%, та SO2 – на 97%, їм щороку вдається уловити 0,8
млн тонн вуглекислого газу.
Стверджувати, що технологія CCS це єдиний спосіб
зменшення темпів глобального потепління ми не можемо, однак на даному етапі технологія CCS – це необхідний і потенційний компонент декарбонізації української теплової енергетики.
Терземан В.В., ст., Полетаєва Л.М., к. геогр. н., доц.
Одеський державний екологічний університет
КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ ЗАБРУДНЕННЯ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ОДЕСИ ПИЛОМ
НЕОРГАНІЧНИМ ЗА МЕТОДОМ УКРНДГМІ
Якість атмосферного повітря вносить істотний внесок в
стан здоров'я населення. У великих містах проблема стану
атмосферного повітря стоїть дуже гостро. Проблема забруднення атмосфери міста Одеси привертає значну увагу, особливо якщо врахувати рекреаційну значущість нашого міста.
Основою для повітряохоронних заходів при НМУ є точний прогноз забруднення атмосферного повітря. Прогноз є
важливою частиною в рішенні проблем з якістю атмосферного повітря.
Метою даної роботи є перевірка працездатності прогностичної моделі розробленої УкрНДГМІ в 1999 році на даних
2012-2013 рр.
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Схема прогнозу забруднення повітря УкрНДГМІ розроблена за матеріалами спостережень за концентраціями пилу,
діоксиду азоту та фенолу. Ці домішки в даний час забруднюють атмосферу міста в найбільшою мірою. Схема розроблена
для зимового (грудень, січень, лютий) і літнього (червень,
липень, серпень) сезонів, однак нею можна користуватися і в
примикають до цих сезонах місяці [1].
Прогностичний розрахунок базується на використанні методу множинної регресії з урахуванням нелінійності зв'язків,
шляхом відповідного перетворення предикторов. Прогнозується середня за добу і по місту нормована концентрація
кожної домішки Q. Вона являє собою відношення абсолютної
концентрації до середньосезонного концентрації домішки.
Кількісним вираженням кожного з вибраних предикторів є
не сама величина метеорологічного параметра, а середнє значення Q, розраховане для різних градацій цього метеорологічного фактору. Кожне значення метеорологічного параметру по таблицям замінюється на відповідне йому середнє
значення Q, яке включається в розрахунковане рівняння
множинної регресії [1].
В якості вихідних даних при складанні короткострокового
прогнозу були використані метеорологічні дані, концентрації
пилу неорганічного у землі, які взяті з таблиць ТЗА-1 за літній (червень, липень, серпень) та зимовий (грудень, січень,
лютий) періоди 2012-2013 рр., отримані в результаті щодобових вимірювань на стаціонарних постах спостережень стандартної мережі моніторингу за атмосферним повітрям міста
Одеси.
Для розрахунку прогнозованого забруднення атмосферного повітря пилом неорганічним за літній період для перерахунку використовували параметри: температура повітря за
01:00, швидкість вітру за 01:00, синоптична ситуація та рівень
забруднення атмосферного повітря пилом неорганічним за
попередню добу.
Для розрахунку прогнозованого забруднення атмосферного повітря пилом неорганічним за зимовий період для перерахунку використовували: температура повітря за 01:00, різни147

ця температур в сусідні дні за 01:00, напрямок вітру за 13:00,
швидкість вітру за 13:00 та рівень забруднення атмосферного
повітря пилом неорганічним за попередню добу.
В результаті проведення розрахунків за методикою короткострокового прогнозу рівня забруднення атмосферного повітря в місті Одеси розробленої УкрНДГМІ, отримані дані прогнозованого рівня забруднення атмосферного повітря пилом
неорганічним попали в той же клас, що й фактичні значення
рівня забруднення атмосферного повітря пилом неорганічним
в 100 відсотків випадків.
Список використаної літератури
1 Киптенко Е.Н., Ковленко Т.В., Огановская Д.К. Методика краткосрочного прогноза уровня загрязнения атмосферы в
г. Одессе УкрНИГМИ, 1999 г.
Широкорад К.А., ст., Березуцька Н.Л., к.т.н., доц.
Харківський національний університет радіоелектроніки
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ АТМОСФЕРИ. МЕТОДИ І
ОБЛАДНАННЯ ПИЛОГАЗООЧИСТКИ
Забруднення атмосфери відбувається в наслідок дій як
природних факторів (пожежі, виверження вулканів, пилові
бурі), так і антропогенних, або штучних. Забруднюючі речовини можуть бути в газоподібному або в твердому стані (пил
та аерозоль).
Очистка антропогенних викидів в атмосферу може бути
промислова або санітарна. Мета промислової очистки викидів
- отримання корисних речовин і їх подальше використання.
Мета санітарної очистки викидів - очистка викидів до такого
вмісту шкідливих речовин, що є безпечним для людини та
навколишньої природи.
Розрізняють такі методи очищення повітря від забруднювальних речовин, а саме:
1) термохімічне знешкодження газових викидів;
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2) каталітичне очищення газових викидів;
3) високотемпературне знешкодження газових викидів;
4) абсорбційне очищення викидів;
5) біохімічне очищення газів;
6) фотокаталітичний метод очищення газів.
Метод термохімічного знешкодження газових викидів
полягає у спалюванні і допалюванні шкідливих домішок, здатних окислюватися. Цей метод знаходить все більше застосування для очищення дренажних і вентиляційних викидів.
Він вигідно відрізняється від інших, наприклад, мокрого
очищення в скруберах високим ступенем очищення.
Каталітичний метод очищення газів заснований на реакціях за наявності твердих каталізаторів, тобто на закономірностях гетерогенного каталізу. В результаті каталітичних реакцій домішки, що знаходяться в газі, перетворюються на
інші сполуки, домішки не витягаються з газу, а трансформуються в нешкідливі з’єднання.
Метод високотемпературного очищення газів полягає в
окисленні знешкоджувальних компонентів киснем. Цей метод можна застосовувати практично для знешкодження будь
яких парів і газів, продукти спалювання, яких менш токсичні,
ніж вихідні речовини.
Суть методу абсорбційного очищення викидів полягає
у витяганні з газів діоксиду сірки, сірководню та інших сірчистих сполук, оксидів, пари кислот (НСI, HF), діоксиду та
оксиду вуглецю, різноманітних органічних сполук (фенол,
формальдегід, леткі розчинники).
Метод біохімічного очищення газів. Сутність біохімічного методу полягає в аеробному і анаеробному окисленні та
асиміляції мікроорганізмами уловлених домішок. Розкладання речовин відбувається під дією ферментів, що виробляються мікроорганізмами під впливом окремих сполук або групи
речовин, наявних в газах, що підлягають очистці.
Суть методу фото каталітичного очищення газів полягає в окисленні токсичних домішок на поверхні фотокаталізатора під дією ультрафіолетового випромінювання.
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Висновки та перспективи подальшого розвитку захисту
атмосфери.
Розглянувши існуючі методи очищення повітря необхідно зазначити, що найоптимальнішим методом очищення
повітря є фотокаталітичне очищення газів, в якому в якості фотокаталізатору використовуються сплави титану, що
здатні ефективно знешкоджувати (розкладати) токсини різної
природи за високих показників ефективності в широкому
інтервалі температур. Тому в подальшому можна розглядати
встановлення на бронетехніку та стаціонарні об’єкти, фільтраційних установок з сітками із сплаву титану для нейтралізації небезпечних хімічних речовин (НХР).
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Секція ІV «Відходи»
Гарбовський Н.В., ст., Тимчук І. С., к.с.-г.н.
Національний університет "Львівська політехніка"
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
Відходи, чи не найважливіша екологічна проблема не лише України, а й цілого світу. Відходи – це будь-які речовини,
матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем
утворення чи виявлення. Розглянемо побутові відходи. Тип
відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті). Види побутових відходів:
Накопичення побутових відходів значною мірою залежить
від погодних умов, пори року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. У загальному обсязі побутових відходів міститься 10,3 – 26,4 % паперу, 20% –
40% – харчових відходів, 0,75% – 3,7% – деревини, 0,2% – 8%
– текстилю, 1% – 5,8% – металів, 1,1% – 9% – скла, 0,6% – 6
%– полімерних відходів та інших речовин.
Щодо збирання побутових відходів. Це є основним завданням санітарного очищення населених пунктів. Беручи до
уваги сільську місцевість зі збиранням ТПВ є суттєві проблеми, адже тут відсутні промислові підприємства спеціалізовані
на утилізації ТПВ, а також відсутні санкціоновані сміттєзвалища. Таким чином побутові відходи таких населених пунктів часто потрапляють у річки, озера, підземні води і т.д. Що
становить екологічну небезпеку.
Також для утилізації ТПВ використовують ферментацію,
спалювання, або різні комбінації сортування. Усього в країні
під сміттям різного виду і походження зайнято 160 тисяч гектарів земельних угідь. Виникла навіть наука про смітники –
техногенна геологія. Модуль техногенного навантаження на
одиницю площі нашої країни становить 41391 тонну на квадратний кілометр, відповідно на одного жителя – 480 тон. Це
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позамежні цифри. Україна – одна з найбільш забруднених і
екологічно напружених країн світу.
Для вирішення цієї проблеми з відходами першочергово і
найважливіше є саме сортування. За власними спостереженнями можемо сказати, що сортування ТПВ частіше відбувається ближче до обласних та інколи районних центрів, або в
самих центрах. Вирішенням цьому може слугувати ліквідація
ТПВ, тільки за способом сортування. Тобто служби сміттєприйому, будуть забирати лише ті контейнери в яких виключно один тип відходів, і вони відповідно позначенні наклейкою.
Також потрібно попрацювати з громадськістю та привити
привички до сортування з самого дитинства, оскільки
сьогодні часто спостерігається картина нехватки екологічної
свідомості, де у контейнери для переробки пластику чи паперу часто можна побачити викинуті змішані відходи, а в контейнерах для збору органіки – пластик чи пакети.
Теплоту від спалювання ТПВ можна використовувати для
одержання: гарячої води чи водяної пари (утилізаційні котельні); електроенергії за рахунок роботи водяної пари (утилізаційні електричні станції), теплоти та електроенергії (утилізauійні теплоелектроцентралі).
Реутилізація макулатури сприяє збереженню мільйонів гектарів лісу, економії енергії і води, зниженню забруднення
атмосфери і води.
Найбільш ефективним є піроліз твердих побyтових відходів, який включає дроблення і висушування сміття, видалення
уcіx неорганічних фракцій, нагрівання іншої маси до 485℃
без доступу повітря. Із 1 т органічної маси добувається 160 л
штучної низько сірчистої нафти, 70 кг вугілля, горючі гази.
Однак такі заводи досить дорогі і ефективні в дуже великих
міcтax.
Варто звернути увагу і з боку державного врегулювання.
Створення законів на підставі яких, люди повинні будуть сортувати сміття. Або як мінімум вміти поводитись з ТПВ.
На жаль, знайдуться лише поодинокі громадяни, котрі нестимуть обгортки від морозива чи бляшанку від пива бодай
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100 метрів, розшукуючи смітник. Але й навіть коли цей смітник поруч, наприклад, на зупинці транспорту, все одно, купи
сміття знаходяться де завгодно поруч із ним. То ж, можливо,
європейський вибір починається з банально знайомого з дитинства, але такого складного принципу - чисто не там, де
прибирають, а там де не смітять.
Здоровцова А.Ю., ст., Онищенко Н.Г., асистент.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ПРОЦВІТАЮЧІ НАСЛІДКИ РОБОТИ З ВІДХОДАМИ
Впродовж останніх десятиріч в Європі значно погіршився
стан довкілля та загострилася проблема боротьби з його забрудненням. Кожен рік у державах - членах Європейського
Союзу виробляється приблизно 2 мільярди тон відходів, і цей
показник щорічно збільшується на 10%. Якість життя європейців, особливо тих, що мешкають у великих містах, значно
погіршилась та продовжує погіршуватись через забруднення
довкілля. У 2019 році була введена класифікація, згідно з
якою всі країни за рівнем розвитку відходів поділяються на
«початківців», «наздоганяючих» і «просунутих». Ця оцінка
заснована на частці відходів, спрямованих на переробку або
спалювання, які протиставлені похованню. Держави, в яких
переробляється або спалюється від 0% до 41% відходів вважаються «початківцями», від 41% до 80% - «наздоганяючими», від 81% до 100% - «просунутими».
Для більш детального аналізу приклади цих класифікацій
наведені на основі ієрархії управління відходами. Вона являє
собою перевернуту піраміду (рис. 1), яка відображає п'ять підходів до роботи з відходами:
- видалення (захоронення та спалювання без вироблення енергії);
- відновлення (спалювання з виробленням енергії, збір біогазу на звалищах);
- переробка (перетворення відходів у вторинну сировину для
повторного використання);
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- повторне використання (вторинне використання предметів
без переробки);
- запобігання (комплекс заходів по скороченню обсягів виробленого сміття).

Видалення (5) є найменш ефективним способом роботи з
відходами, а запобігання (1) - найбільш ефективним.

Рисунок 1 – Ієрархічна піраміда управління відходами
На прикладі можемо побачити ефективну роботу з відходами.
Видалення - Звалище Nanjido було основним місцем поховання відходів в Сеулі. Коли концентрація шкідливих викидів
метану і стоків в річку Хан виявилася критичною, було вирішено її рекультивувати. На території побудували стадіон, а
полігон перетворили в екопарк. Для вилучення і перетворення звалищного газу в енергію пробурили свердловини, відходи ущільнили й ізолювали, консолідували ґрунт, сформували
верхній родючий шар. Запобігання. Провінція Західний мис в
Південній Африці в 2018 році оголосила про повну заборону
на поховання харчових відходів з 2027 року. Це рішення пов'язане з тим, що харчові відходи складають близько 40% від
загального щорічного обсягу відходів в країні. Замість поховання планується більш активно використовувати технології
компостування. Слід зосередитись на розв’язанні основних
проблем, які випливають через невміння утилізувати відходи:
зміна клімату, збереження рослинної та біологічної розмаїтості, захист довкілля та здоров’я людей.
Список використаних джерел
1. Strelka Mag [Електронний ресурс] / Мировой опыт: шесть
примеров эффективной работы с отходами – Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/1qYMUdhSGfbYxLH69zXNWtbXcDD
BHU0rd/view
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ART IN THE MUNICIPAL WASTE RECYCLING
Solid waste is any discarded solid material, such as garbage,
refuse, or sludge. Solid waste includes everything from plastic cup
to refrigerator. The world generates 2.01 billion tones of municipal solid waste (MSW) annually, with at least 33% of that not
managed in an environmentally safe manner. The morphological
composition of MSW is presented in figure 1. The figure demonstrates that plastic, paper and garden waste dominate in the morphological composition of the waste.
It is getting harder to dispose of the waste we create because
the human population continues to grow, while available land decreases. We have proposed a new method of disposal of solid
waste. The figures 2-5 show the solution for recycling paper,
cardboard, rag, tires.

Fig. 1. The morphological
composition of MSW.

Fig. 2. Furniture from paper waste
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Fig. 3. Furniture from cardboard

Fig. 4. The foundation of a
building from automobile tires

Fig. 5. Furniture from rag
Recycling and waste to energy complementary to divert waste
from landfills. Land filling 4% of municipal waste or less: Germany, the Netherlands, Austria, Belgium, Denmark, Sweden and
Finland. Most of them have introduced landfill bans And have
proven that Waste-to-Energy and Recycling are complementary to
divert waste from landfills.
In this article the authors proposed the approach of waste utilization in the production of furniture or elements of building
structures. This is method does not a global solution to the problem of accumulated MSW. However, such a decision may remind
people to revise their views on the amount of goods we consume.
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Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ: МІЖНАРОДНИЙ
ДОСВІД
Для забезпечення екологічної безпеки довкілля високо розвинуті держави світу приділяють значну увагу питанням
утилізація відходів.
В Україні у 2019 році було накопичено близько 54
мільйонів кубометрів сміття. При цьому переробці підлягає
лише 6% від загальної маси. Решта знаходиться на полігонах,
більшість яких переповнена. З розрахунку на одну людину, за
10 років надходження твердих побутових відходів зросло
майже на 50% і складає у середньому 300-400 кг на рік.
Зараз найпоширеніший спосіб знищення ТПВ – полігони
для захоронення. Проте, цей простий метод супроводжується
такими проблемами, як швидке переповнення через великий
об’єм, зараження підземних вод, безконтрольне утворення
метану, неможливість усунення полігонів через неперетворювані фракції золи, шин, будівельного сміття, тощо. Внаслідок створення нових та розширення старих полігонів ТПВ
змінюється природний ландшафт місцевості та рельєф земної
поверхні; нищиться рослинний та ґрунтовий покрив. В
Україні офіційно нараховується 5455 звалищ та полігонів загальною площею більше 8,7 тис. га за даними Міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального господарства.
Слідкуючи за новинами світу ми спостерігаємо закордонний досвід Європи та інших країн світу, які на законодавчому
рівні забороняють використання пластикових пакетів,
розповідають про активне використання переробленої сировини у виробництві, впровадження автоматизованої системи
збору відходів, тощо.
Ще в середині 80-х років Німеччині пророкували потонути у смітті, проте в 1990 році була прийнята нова державна
система «Duales System Deutschland GmbH», яка забезпечує
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збір використаних торгівельних упаковок по всій країні та
отримує з них сировину для економіки замкнутого циклу.
Вона виявилася настільки ефективною, що в одному тільки
Берліні майже 90% домогосподарств беруть участь у процесі
роздільного збирання сміття. Це при тому, що жодних санкцій за порушення порядку система не передбачає. Неперероблена частина сміття спалюється, пара находить на електростанції, де змушує працювати генератори. Майже 12% електроенергії, необхідної для домогосподарств, виробляється таким чином. Інший варіант утилізації - ферментація, коли зі
сміття отримують майже чистий метан. Їм, наприклад, заправляють сміттєзбиральні машини чи громадський транспорт. В
Швейцарії екологічна ситуація почала покращуватись після
введення нової політики за якої будь-яка людина може викидати скільки завгодно сміття, але за кожні 5 кілограмів побутових відходів доведеться сплатити від 2 до 3 франків. І в той
же час, у спеціальних пунктах прийому у людини заберуть
стару побутову техніку безкоштовно. Те саме стосується макулатури та багатьох інших відходів. Після Німеччини і
Швейцарії, Францію можна назвати ліберальним раєм для
тих, хто не любить перебирати своє сміття. Система сортування у Франції дуже проста - є всього два контейнери. Один
для збирання вторинної сировини, що переробляється, інший
для непереробного. Французька система не передбачає покарань чи заохочень за сортування сміття. Виключно особиста
відповідальність громадян.
Спираючись на міжнародний досвід можна виділити наступні шляхи вирішення проблеми утилізації відходів:
- створення умов для сортування, за яких сортовані відходи будуть потрапляти на сміттєспалювальні заводи, перероблятись на вторсировину чи використовуватись на біогазовій станції;
- фінансове заохочення;
- накладання санкцій за порушення порядку;
- надання населенню базової екологічної освіти та розвиток громадської відповідальності.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ МІКРОРАЙОНІ ХАРКОВА
Проблеми твердих відходів, як і інші екологічні проблеми
в Україні, щорічно загострюються. Проблеми ТПВ кардинально не вирішуються через недостатнє вивчення та обгрутування економічних, технологічних, технічних та інших аспектів. Від раціонального науково-технологічного поводження з відходами залежить вирушення всієї еколого-ресурсної
ситуації в України, оскільки з однієї сторони відходи є основним джерелом забруднення, а з другої - в них консервується
значна частина ресурсного та енергетичного потенціалу. Основну проблему являють собою великі спальні райони міст,
де знаходиться найбільша кількість несанкціонованих
сміттєзвалищ. Вони є джерелом надходження у довкілля
шкідливих речовин. Порівнювалися п’ять способів утилізації
відходів: компостування, спалювання відходів з використанням сучасних технологій, захоронення на полігонах, спалювання у плазмі та переробка. Способи порівнювалися за такими критеріями: морфологічний склад ТПВ, негативний
вплив на навколишнє середовище, рентабельність, особливості ландшафту місцевості, наявність пунктів сортування,
існуючи на території мікрорайону способи утилізації,
соціальна складова та кількість очікуваних робочих місць.
Було застосовано метод аналізу ієрархій, який є одним із
способів проведення складних експертиз та передбачає декомпозицію проблеми на більш прості складові. Попарне
порівняння критеріїв за важливістю за дев'ятибальною шкалою зі складанням відповідної матриці (таблиці) розміру (n х
n). Система парних відомостей призводить до результату,
який може бути представлений у вигляді обернено симетричної матриці. Елементом матриці a(i, j) є інтенсивність прояву
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елемента ієрархії i відносно елементу ієрархії j, що оцінюється за шкалою інтенсивності від 1 до 9, де оцінки мають
наступне значення: рівна важливість - 1; помірна перевага - 3;
суттєва перевага - 5; значна перевага - 7; дуже велика перевага - 9; в проміжних випадках ставляться парні оцінки: 2, 4, 6,
8.
Таким чином, за результатами обробки експертних матриць парних порівнянь і відповідні ієрархії було отримано
значення векторів пріоритетів. Останнім кроком була операція зважування нормованих власних векторів альтернатив
вагами критеріїв, які нами були отримані на початку виконання розрахунку і містяться у власному векторі матриці критеріїв.
Висновки. Розрахунки за прикладом дали наступні
значення:

Одеська
Олексіївка
Для мікрорайону Одеська пріоритетним за усіма факторами порівняння стало компостування та плазмова переробка ТПВ. Найменшу оцінку отримало захоронення на
полігонах. Для мікрорайону Олексіївка було визначено, що
спалювання у плазмі та компостування будуть найбільш
ефективні. Однак, звертаємо увагу на те, що спалювання отримало занижену оцінку через соціальну необізнаність людей
щодо процесу та замалу кількість робочих місць у купі.
Плазмова переробка відходів - метод, який набрав найбільшу
кількість балів. Він є найпередовішим, 100% чистим з екологічної точки зору методом. Потенціал позбавлення токсичності газів та відходів вищій за всі існуючи методи. Але,
незважаючи на усі переваги цієї технології, плазмова установка потребує внесення значних фінансів, що для м.Харків
не є вигідним, навіть враховуючи те, що ця технологія передбачає утворення енергії за рахунок процесу.
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФТОРУ В ГРУНТАХ В МЕЖАХ
УКРАЇНИ
На земній поверхні фтор є дуже поширеним елементом.
За розповсюдженістю його варто поставити на 13 місце серед
інших елементів. Земна кора містить в середньому коло
0,078% фтору. Його загальний вміст у літосфері, океанах та
атмосфері сягає близько 0,03%. У вільному стані фтору у
природі майже немає. У надзвичайно невеликих кількостях
фтор у вільному стані було виявлено лише в певних різновидах плавикового шпату. Завдяки своїй великій реакційній
здатності фтор існує у природі майже виключно у формі сполук з іншими елементами. Фтор концентрується головним
чином на останніх етапах магматичного процесу, внаслідок
чого вулканічні утворення збагачені фтором, який входить до
складу мінералів, розчинів та газових струменів. Типовою
сполукою фтору у вивержених породах є фторапатит, що
утворюється при кристалізації магматичного розплаву. Фторапатити є головним джерелом фтору у біосфері. Крім того,
деяка кількість фтору надходить до біосфери з термальними
водами, вулканічними газами та, можливо, з космічним пилом.
Повітряними масами, що рухаються, фтор переноситься
на великі відстані і опадами знову випадає на поверхню землі. Рослини, вбираючи з ґрунтовими водами фтор, разом з іншими солями асимілюють його. Тварини отримують фтор як
з води, так і з їжею; частково вони виділяють його, а частково
відкладають, головним чином у скелеті. Після смерті тварин
та рослин фтор знову потрапляє у ґрунт та з підземними водами переміщується вглиб землі. Тут він частково відкладається в результаті обмінних реакцій. Фтор захоплюють головним чином фосфати, в яких він заміщує гідроксильну групу,
утворюючи фторапатити. Багато фтору з підземними водами
виноситься в річки, моря та океани.
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Виробнича діяльність людини все більше впливає на кругообіг фтору. Люди використовують в якості сировини фтор,
що міститься в корінних осадових породах; тим самим вони
ніби допомагають природним силам вивітрювання, залучаючи у кругообіг колосальні запаси фтору. При використанні
добрив (фосфати, суперфосфати) на земній поверхні протягом року розсіюються сотні тисяч тон фтору у легкорозчинному вигляді. Значні кількості фтору з різноманітних виробництв потрапляють в атмосферу з димом та пилом чи у водоймища зі стічними водами. Так при переробці апатитів у
суперфосфатні добрива до 50% фтору, що міститься в них,
виділяється з газами; таким чином у відкриту атмосферу за
рік викидають десятки тисяч тон фтору. Газоподібний фтористий водень часто міститься у повітрі промислових підприємств та оточуючій їх атмосфері при виробництві фтористих
солей, інсектофунгіцидів, фторорганічних сполук та фосфору,
при отриманні авіаційного палива, при виробництві суперфосфатів та фторберилія, при електролізі розплавленого кріоліту з метою отримати алюміній, тощо. Забруднення повітря
фтором може бути також пов’язане з використанням у різноманітних галузях народного господарства фтористих солей
натрію, амонію, кальцію, барію, свинцю та міді. У боротьбі з
шкідниками сільського господарства застосовують фтористі
солі – кременефториди.
Певна кількість фтору потрапляє до атмосфери також у
результаті згоряння кам’яного вугілля. Так, наприклад, англійське вугілля містить від 0 до 175 мг/кг фтору. В результаті
цього у промисловому районі Лінкольншир трава містить до
2200 мг/ кг фтору. Деякі аналітики виявляли у кілограмі вугілля від 85 до 295 мг фтору. Це цілком зрозуміло, оскільки у
здерев’янілій частині рослин (тирса) виявляли 2 – 3,6 мг фтору на один кілограм сухої ваги, в подальшому ймовірно відбувалося збагачення кам’яновугільної породи фтором.
Таким чином, вимальовується усе розмаїття впливу фтору на організм, що залежить від розсіювання його у біосфері
та від особливостей міграції фтору в процесі його кругообігу.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З
ПОЛІМЕРНИМИ ВІДХОДАМИ У СКЛАДІ ТПВ МІСТА
ЧОРТКОВА
В той час коли левову частку ТПВ малих міст складають
харчові відходи, основну небезпеку несе все ж їх наступник –
полімер. Саме він знаходиться на 2 сходинці твердих побутових відходів міста Чорткова, а у великих містах – взагалі на
першій. Найважливішу роль в житті людини грають продукти. На даний момент, важко знайти в супермаркеті хоч щось
не закутане в поліетиленову плівку. Та навіть при уникненні
її при покупках, все ж на смітник викидається саме “пакет зі
сміттям”.
У Фастові (Київська область) на завод з переробки пластику постачаються ресурси зі Словаччини, Польщі, незважаючи на те, що в Україні безліч своїх пластикових відходів.
А у зв’язку із пандемією, їх кількість збільшується з кожним днем:
 Надмірна опіка ресторанів – загортання кожного фрукту
в поліетиленову плівку
 Викид одноразових рукавичок та масок у смітник
 Кафе, які колись відмовлялись від поліетилену, знов перейшли на поліетиленові, оскільки це захищає продукти
від потрапляння “вуличних бактерій”
 Хліб, який раніше можна було купити з прилавку у шопер – завуальований в плівку
 Доставка їжі – в пластикових тарах
Маски виготовляються з високотехнологічних нетканинних матеріалів, а саме, полімерних волокон. Офісний працівник, повинен використовувати приблизно 80 масок в місяць
для вбереження здоров’я. Якщо брати до уваги, що кожен
мешканець України використовує хоча б 1 маску на день, виходить 41,5 тис. штук. За даними реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування чисельність найманих працівників офі163

сів у грудні 2020 року складала майже 10 тис. осіб. Якщо підсумувати, в місяць вони використовують 800 000 захисних
масок. А маски та рукавички – не переробляються. У місті
Чорткові проживає 28,5 тис. осіб. Левову частку в робочій діяльності займає торгівля. Перебуваючи в магазинах, продавці
теж мають міняти маски з такою ж частотою, що й офісні
працівники. Оскільки докарантинні показники: 3573,7 тон на
рік, то протягом пандемії, число зростатиме все більше. На
даний момент, для збору ТПВ, на деяких контейнерних майданчиках розташовані окремі контейнери для збору змішаних
відходів та окремі для пластикових пляшок. На жаль, мешканці не ознайомлені з екологічною політикою та викидають
відходи в один контейнер для змішаних відходів.
Для покращення ситуації пропонується:
 Найперше, провести виховні роботи, зустрічі, заклики
та акції, задля поширення інформації про правильність сортування відходів та їх вплив на організм людей.
 Належна організація всіх контейнерних майданчиків,
згідно уставлених норм (обов’язкове включення контейнерів
для органічних відходів, пластикової тари та змішаних відходів).
 Заміна видачі в магазинах одноразових пакетів, на
крафтові пакети, тканинні сумки.
 Агітація до використання багаторазових тканинних
масок, переходу на скляну та довговічну пластикову тару,
шопери
 Відмова від одноразових стаканів для кавових напоїв в
кав’ярнях (coffee to go) на користь багаторазових бамбукових
замінників та термокружок.
 Складення плану вивезення полімерних відходів у
складі ТПВ не на місцевий полігон, а на сміттєсортувальну
лінію для їх утилізації
Оскільки сміттєсортувальна лінія на території Чортківського району мала бути зведена ще у 2020 році, та її досі немає. Доцільним буде обдумування вибраних технологій закордонних країн для проєктування їх та реалізування при будівництві даного підприємства.
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УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В МІСТІ
ДРОГОБИЧ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вступ. В Україні однією з найважливіших і найактуальніших проблем забруднення довкілля є неконтрольоване накопичення відходів, їх захоронення на полігонах побутових
відходів (ПВ), більшість з яких є перевантаженими. ПВ – це
все, що ми викидаємо щоденно до контейнерів.
Метою роботи є оцінювання стану поводження з відходами в місті Дрогобич та способів управління ними.
Виклад матеріалу. Місто Дрогобич – одне з найбільших
міст Львівської області, у ньому щорічно продукується близько 15 тис. тон ПВ, яке не має свого полігону для вивозу
сміття. До 2018 року ПВ з міста вивозили на полігон, що
розташовано у сусідньому селі Брониця. Коли сміттєзвалище
заблокували, то в Дрогобичі ПВ почали накопичуватися на
вулицях міста, а також на сміттєвих майданчиках. За офіційними даними, на вулицях Дрогобича було 2 тис. тон відходів,
однак за деякими оцінками ця цифра могла сягати 30-40 тисяч
тон [1].
Нині вивезення сміття здійснюється на відстань 150-160 і
більше кілометрів, тому транспортні видатки на порядок вищі. Ця ситуація послужила причиною підняття тарифів. Ці
ресурси могли би використовуватися на оновлення матеріальної бази, вирішення питання щодо сортування, вирішуючи
питання по суті. Вивезення відходів на великі відстані від
Дрогобича є нерентабельним, оскільки призведе до великих,
необґрунтованих фінансових витрат, окрім того перевезення
побутового сміття на великі відстані є екологічно небезпечним. У середньому за місяць сміттєвози у Дрогобичі збирають до 1500 тон відходів. На його вивезення в місяць витрачають майже 2 млн. гривень. Позбутись твердих відходів можна трьома способами: закопувати, спалювати чи утилізувати. В Україні найпоширеніші два перші способи, це захоронення та спалювання. Сміттєві полігони неефективні тому,
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що займають багато місця і швидко заповнюються, а спалювання забруднює повітря [1].
Швейцарія вважається одним з лідерів щодо утилізації та
перероблення відходів у Європі. Вже у 2000 р. у цій країні заборонено сміттєві полігони, тому нині більш як половина
всього сміття йде на перероблення, а решта спалюється. Тому
Україні потрібно взяти за приклад досвід Швейцарії з поводженням відходів та поступово відмовитись від сміттєвих полігонів і сконцентруватись на переробленні відходів [2].
Для вирішення проблеми із сміттям у Дрогобичі на межі
міста вже виділили земельну ділянку для будівництва сміттєсортувальної лінії. Побудова сортувальної лінії з встановленими контейнерами для збору ПВ дасть змогу суттєво покращити санітарно-екологічну ситуацію в Дрогобицькому районі, зменшити обсяг заборонених відходів, впровадити систему роздільного збору сміття. Очікувана максимальна потужність лінії для сортування ПВ становитиме 60 000 тис. т.
/рік, а кількість відходів, які вивозяться на полігон – близько
42 500 тис. т/рік. Це дасть змогу в майбутньому використовувати потужності лінії для сортування сміття з інших населених пунктів.
Висновки. Отже, захоронення ТПВ на сміттєвих полігонах не є ефективним та екологічно чистим, тому потрібно використовувати ефективні способи поводження з відходами.
Побудова сортувальної лінії в місті Дрогобич покращить екологічну ситуацію та зменшить кількість відходів. Також варто
мінімізувати використання пластикових пакетів, замінивши їх
на еко-сумки, сортувати сміття, віддавати на переробку одяг,
макулатуру, батарейки тощо.
Список посилань.
1. В. Д. Погребенник, І. І. Коваль, Е. А. Джумеля, "Тенденції
розвитку методів та систем управління відходами," Науковий
вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць, Т. 29,
№ 1, с. 78-82, 2019.
2. Waste & Recycling in Bern [Електронний ресурс]. − Режим
доступу : http: // www.helloswitzerland.ch/–/waste–recycling–in–
bern/
166

Шандра В.Р.,ст., Березуцька Н.Л., д.т.н., проф.
Харківський національний університет радіоелектроніки
МІЖНАРОДНІ ТА ВІДЧИЗНЯНІ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ І ПОБУТОВИМИ
ВІДХОДАМИ: НОРМУВАННЯ, ПЕРЕРОБКА І
УТИЛІЗАЦІЯ
В середньому кожен українець продукує близько 330 кг
сміття за рік. В містах ця кількість більша, в селах - менша.
Існує залежність між рівнем доходу людини і кількістю продукованих нею відходів.
Згідно з розпорядженням про схвалення Національної
стратегії поводження з відходами в Україні більша частина
сміття потрапляє на звалища, часто не санкціоновані.

Рис.1. Графік відсоткового співвідношення відходів, що
накопичуються на звалищах та переробляються на заводах.
Один з варіантів боротьби з відходами - термічна обробка
побутових відходів. На відміну від західних країн, цей спосіб
не має у нас великого поширення. Зараз функціонує ССЗ
«Енергія» в Києві. Спецобладнання на побудованих в радянські часи українських ССЗ не розраховане на ефективну боротьбу з забрудненнями. Діяльність вітчизняного сміттєспалювального заводу офіційно визнана небезпечною. Лише відсутність коштів на альтернативні методи боротьби з відходами є причиною того, що ССЗ усе ще працює. Смог і дим, що
167

продукує ССЗ, значно погіршують повітря місцевості і мають
токсичну дію на організм людини. В результаті в українців
загострюються проблеми з диханням.
Метод захоронення відходів не дотримує запобіжних заходів щодо забруднення підземних вод і повітряного басейну.
Існує ще один напрямок управління відходами в Україні,
що негативно впливає на циркулярну економіку - це утилізація і рециклінг цінної вторинної сировини. Підраховано, що з
відходами економіка країни щорічно втрачає мільйони тонн
макулатури, та сотні тисяч тонн металів, полімерів, скла, текстилю. Більшу частину цих матеріалів Україна імпортує, і це
при тому, що наявні технології уможливлюють переробку
практично всіх складових компонентів побутових відходів.
Станом на 2021 рік, близько 60% відходів на українських
сміттєзвалищах – продукти харчування. ФАО і Всеукраїнська
екологічна ліга запустила програму «Поділися їжею з ближнім». Її здійснюють в основному волонтери, які, за домовленістю з місцевими продовольчими компаніями, забирають у
них придатні до вживання надлишки продуктів харчування і
розподіляють їх серед груп малозабезпечених громадян.
В Європі основою для поводження з відходами
є ДИРЕКТИВА 2008/98/ЄС за якою прийнята наступна ієрархія(найменша перевага – найкраща перевага): утилізація – відновлювання – переробка – підготовка до подальшого використання – запобігання.
Отже, для того щоб вирішити проблему сміття, і в той же
час розвивати галузь управління відходами потрібно на законодавчому рівні запроваджувати механізми розширеної відповідальності виробника, а також підвищувати вартість захоронення відходів та розробити умови для українців для залучення до сортування та вторинної переробки сміття. Досвід
європейських країн свідчить, що завдяки сортуванню і переробці можна зменшити кількість відходів майже в два рази.
Але нам в Україні варто пам’ятати про амбітну ціль - циркуляційну економіку - в якій поняття відходів не існуватиме,
лише ресурси що використовуються повторно.
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УТИЛӀЗАЦӀЯ УМОВНО ВӀДВАЛЬНИХ ШТЕЙНӀВ
ПӀРОМЕТАЛУРГӀЙНИХ ПРОЦЕСӀВ СУРМ’ЯНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Лабораторними дослідженнями і промисловими випробуваннями у відбивних печах нової пірометалургійної технології показано можливість використання високоефективної переробки антимонату натрію (Na3SbO4) і багатого на сурму
пилу (Sb2O3, Sb2O4, Sb2O5) [пил швидкісних пиловловлювачів (ШПВ) і пил рудно-термічних печей (РТП)] на металеву
сурму нижчих марок з мінімальною витратою флюсів, палива
і електроенергії. Уперше як матеріал, що понижує температуру плавлення антимонату натрію і леткість оксидів сурми у
пилах, застосований умовно відвальний штейн пірометалургійного виробництва. Штейни заводу вивозяться у відвали і
складуються з метою можливого довилучення з них у подальшому сурми. Накопичення такого продукту – є небажаним,
оскільки в атмосферних умовах він підлягає гідролізу і випаруванню з забрудненням оточуючого середовища продуктами
розкладу (H2S, SbH3, Na2S, FeS, NaOH та ін.).
Спроби утилізації штейну з метою вилучення з нього металевої сурми, такі як вилуговування у сульфідно-лужних розчинах, випалювання у киплячому шарі з наступним поверненням його у шихту, плавки його із залізною стружкою для
одержання чорнового металу з високим вмістом заліза, електрохімічне розкладання розплавів штейну і т. п., до теперішнього часу не знайшли практичного застосування. Результати
даної роботи докорінно змінюють ставлення до штейну, як до
небажаного
промпродукту
осадових
і
осадововідновлювальних плавок, розкриваючи перспективи використання його як флюсу у відновлювальних плавках багатої на
сурму оксидної сировини.
У процесі відновлювальних плавок оксидної сурм'яної сировини (антимонату, пилу ШПВ і РТП) в штейнових розпла169

вах з’ясувалося, що чорновий метал містить значно менше
заліза, ніж метал осадово-відновлювальної плавки. Для рафінування такого металу від домішок заліза, миш'яку, міді, сірки до сурми нижчих марок може бути застосована існуюча
технологія. При цьому витрата флюсів, природно буде на 10 –
30 % менше за рахунок підвищеної чистоти металу, при цьому також скорочується і тривалість рафінування. Однак,
більш доцільним і економічно ефективним, на наш погляд, є
використання процесу електролітичного рафінування чорнової сурми у калій-лужних розчинах, що дозволяє одержувати
метал вищих марок. Техніко-економічний розрахунок існуючих і запропонованого методів переробки оксидних сурм'яних
матеріалів підтверджує справедливість цього твердження. В
залежності від попиту на якість металевої сурми у технологічній схемі переробки антимонату натрію і сурмувмісного пилу може бути використаний як вогневий, так і електролітичний метод рафінування.
Устаткування для технологічної схеми може прийматися
різним за продуктивністю і технічними характеристиками, не
змінюючи при цьому сутності процесу. У цілому, нова комплексна піро-гідрометалургійна схема переробки оксидної
сурм'яної сировини на сурму вищих марок, у порівнянні з існуючою гідрометалургійною схемою є більш технологічною і
економічно ефективною. У ній менше устаткування, воно
конструкційно просте й економічне в експлуатації.
Таким чином, показана можливість використання високоефективної переробки Na3SbO4 і багатого сурмувмісного пилу
на металеву сурму нижчих марок з мінімальною витратою
флюсів, палива і електроенергії. Уперше як матеріал, що понижує температуру плавлення Na3SbO4 і леткість оксидів
сурми у пилах, застосований відвальний штейн пірометалургійного виробництва, утилізація якого суттєво покращить
екологію оточуючого середовища і позитивно вплине на економічний аспект металургійного виробництва.
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