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Я.М.СЕМЧУК, Л.Я САВЧУК (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ВІДХОДІВ КАЛІЙНИХ ВИРОБНИЦИВ 

М.КАЛУШ НА ДОВКІЛЛЯ  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
Видобуток солі в Калуському гірничопромисловому районі здійснювався в період з 1867 

до 2007 р. відкритим (Домбровський кар’єр) та шахтним (рудники Калуш та Ново-Голинь) спо-

собами.У результаті техногенної діяльності виникла надзвичайна ситуація, що визначає загрозу 

безпеки життєдіяльності:  

 деформація земної поверхні та руйнування будівель і споруд; 

 неконтрольоване накопичення висококонцентрованих розсолів у Домбровському 

кар’єрі зі загрозою трансграничного забруднення поверхневих і підземних вод Дністровського 

басейну; 

 ризик руйнування гідротехнічних споруд хвостосховищ токсичних сольових розчинів та 

шламонакопичувача. 

Найбільш небезпечними техногенними об’єктами в екологічному відношенні є Домбров-

ський кар’єр, хвостосховище і солевідвали.  Зараз у кар’єрі біля 10 млн.м3 розсолів з мінералі-

зацією 200-358 г/дм3. Через 5-6 років розсоли можуть проникати у водоносний шар і досягнути 

р.Пімниця. Дані об’єкти є своєрідними техногенними родовищами, які містять такі мінерали як 

каліт, сільвікіт, каїніт, лангбейніт. 

Для зменшення впливу технооб'єктів на довкілля нами разом зі співробітниками Держав-

ного інституту галургії розроблена принципова технологічна схема перероблення нагрома-

дження розсолів (12 млн.м3) і за складованих соленосних порід (біля 40 млн.м3) з одержанням 

корисних продуктів. Підраховано, що на 1 млн. м3 розсолу утворюється в середньому 210-220 

тис. тон технічної солі вищого сорту, 110-115 тис. т калімагнезіт і  

50-70 тис. т. бімофітового розчину. Відмітимо, що технологія повністю безвідходна. 

J.M, SEMCHUK L.YA. SAVCHUK (UKRAINE, IVANO-FRANKIVSK) 

METHOD OF REDUCING WASTE OF POTASH VYROBNYTSYV KALUSH 

ENVIRONMENTAL 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 
Extraction of salt in Kalush mining area was carried out in the period from 1867 to 2007 open 

(Dombrowski pit) and mine (mines Kalush and Novo Guolin) sposobamy.U result of anthropogenic 

activities an extraordinary situation that determines the life safety threat: 

• deformation of the earth's surface and the destruction of buildings and structures; 

• uncontrolled accumulation of highly concentrated brines in Dombrowski career with the threat 

of cross-border pollution of surface and groundwater Dniester basin; 

• risk of fracture waterworks toxic tailings saline and tailings pond. 

The most dangerous man-made objects in the ecological sense is Dombrowski quarry tailings 

and solevidvaly. After 5-6 years brines can penetrate the aquifer and reach r.Pimnytsya. 

Tailing number 1 and 2 are filled with chemical waste plant in which about 16 million m3 of 

solid and liquid phases. The danger lies in the possibility of dam (tailings number 1) of brines hit the 

pool Dniester. These objects are a kind of man-made deposits containing minerals such as Kalita, sil-

vikit, Cain, Langbein. 

To reduce the impact on the environment tehnoob'yektiv us together with the staff of the State 

Institute halurhiyi developed schematic flowsheet processing brine accumulation (12mln.m3) and 

stockpiled rock salt (about 40 million m3) to produce useful products. It is estimated that 1 million m3 

of brine produced an average of 210-220 tons of technical salt-class 110-115 tons kalimahnezit and 

50-70 thousand t.bimofitovoho solution. Note that all non-waste technology. 
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О.Г. ЧАЙКА, І.А. ЧАЙКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕ-

РЕДОВИЩА ВІДПРАЦЬОВАНИМИ МОТОРНИМИ ОЛИВАМИ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Львів, 79013, вул. Ст. Бандери, 12. 

oksanachajka@gmail.com 
Проблема екологічної безпеки застосування мастильних матеріалів невід'ємна від утилі-

зації відпрацьованих олив, які на теперішній час спричиняють найбільший негативний вплив на 

всі об'єкти навколишнього середовища – атмосферу, ґрунти та воду. Сьогодні Україна спожи-

ваючи більше 1 млн т/рік свіжих олив, а в умовах відсутності нормативу збору офіційно збирає 

близько 500 тис т/рік відпрацьованих нафтопродуктів, тобто має реальний сировинний ресурс 

приблизно рівний аналогічному ресурсу Німеччини 660 тис т/рік. Але, в Україні 90% обсягів 

цієї сировини скидається в навколишнє природне середовище або використовується некваліфі-

ковано. В результаті проведених  досліджень розроблений комплекс правових, організаційних 

та технологічних заходів для попередження забруднення навколишнього природного середо-

вища відпрацьованими моторними оливами:  створення норм збору ВМО; створення системи 

збору ВМО; створення дозвільної системи поводження з ВМО як з небезпечними відходами; 

створення системи економічного стимулювання діяльності в області збору ВМО; створення та 

функціонування системи штрафів за порушення норм поводження з ВМО як з небезпечними 

відходом.  На основі проведеного моніторингу ВМО встановлено, що в Україні в 2012 році 

утвориться 242 тис тонн відпрацьованих моторних олив. Досліджено міру небезпеки ВМО для 

навколишнього природного середовища.  Розрахована шкода, яка завдається довкіллю за умов 

потрапляння в ґрунти 10% від всіх ВМО, які щорічно утворюються на Україні. Забрудненням 

цими ВМО 100 га землі, навколишньому середовищу наноситься шкода, на відшкодування якої 

потрібно 5,8 млн грн. На основі узагальнення експериментальних даних отримані апроксима-

ційні залежності для встановлення оптимальних параметрів реалізації процесів регенерації 

ВМО. Розроблено комплексну технологію регенерації ВМО, яка включає стадії зневоднення, 

адсорбційного очищення, центрифугування та відгонки палива і дозволяє регенерувати ВМО із 

різним початковим вмістом води. 
 

CHAYKAO.H., CHAYKA I.A. (UKRAINE, LVIV) 

WARNING ENVIRONMENTAL POLLUTION USED ENGINE OILS 

National University "Lviv Polytechnic" 79013, st. Dg. Bandera, 12. 

oksanachajka@gmail.com 
The problem of environmental safety of lubricants inseparable from disposal of waste oils, 

which are currently causing the greatest negative impact on all objects of the environment - air, soil 

and water. Today Ukraine is consuming more than 1 million tons / year of oil, and in the absence of a 

standard collection officially gathers about 500 thousand tons / year of waste oil, that has a real raw 

resource is approximately equal to a similar resource German 660 thousand tons / year. But in 

Ukraine, 90% of the raw material is discharged into the environment or used unqualified. As a result, 

studies the complex legal, organizational and technical measures to prevent environmental pollution 

by exhaust motor oils: creating collecting WMO standards, creating a system for collecting WMO, 

creating a licensing system for handling the WMO as a hazardous waste, a system of economic incen-

tives in WMO collection, creation and operation of a system of penalties for violations of treatment 

with WMO as hazardous waste. Based on the monitoring WMO established in Ukraine in 2012 

formed 242 thousand tons of waste motor oil. Investigated the degree of danger WMO for the envi-

ronment.  Estimated damage inflicted by environmental conditions hitting the ground 10% of all 

WMO, which annually produced in Ukraine. Contamination of these WMO 100 hectares of land, envi-

ronmental damage inflicted on the compensation to which 5.8 million USD. Based on the generaliza-

tion of experimental data obtained approximation expressions for the optimal parameters of regenera-

tion processes WMO. The complex technology of regeneration WMO, which comprises the steps of 

dehydration, adsorption purification, centrifugation and vidhonky fuel and allows regeneration of 

WMO with different initial water content. 

mailto:oksanachajka@gmail.com
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В.Є.ГОНЧАРУК, В.А.ДМИТРУК, Є.Я.ЧАПЛЯ, О.Ю.ЧЕРНУХА (УКРАЇНА, 

ЛЬВІВ) 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЦЕЗІЮ-137 У РІЗНИХ ГРУНТАХ 

Національний університет “Львівська політехніка”, 

79013, м. Львів, Бандери, 12, e-mail: dmytruk15@gmail.com; 

Центр математичного моделювання ІППММ НАН України, Львів, Україна, 

79005, м. Львів, Дудаєва, 15, e-mail: cher@cmm.lviv.ua, 

Інститут механіки та прикладної інформатики Казиміра Великого в Бидгощи, Польща 
85-064, м. Бидгощ, Коперніка, 1. e-mail: czapla@ukw.edu.pl 

За оцінками японських вчених радіоактивне забруднення від цезію-137, який потрапив в 
навколишнє середовище в результаті аварії на «Фукусіма-1» в 168 разів перевищило відповідні 
показники хіросимської трагедії. Якщо врахувати, що період піврозпаду цього радіоактивного 
елементу є 30,17 років, то завдання розробки засобів моніторингу і прогнозування поширення 
цезію у довкіллі є першочерговим. Дана робота присвячена якісному та кількісному опису та 
оцінці процесу міграції цезію-137 у зволоженому ґрунті. В області гравітаційно рухомого поро-

вого розчину ( 9105.30  м/c) маємо коефіцієнт дифузії порядку 12
1 106 D м2/с, а в по-

двійних електричних шарах, що міцно зв’язані з поверхнею мінерального скелета, він значно 

менший 15
2 102 D  м2/с (піщаник), тобто транспорт Cs137  відбувається переважно двома 

шляхами і супроводжується зміною стану частинок. Товщина приповерхневого шару Землі, в 

якому в більшості випадків оцінюється міграція Cs137 , є біля 3м, а товщина тонких каналів 

конвективного переміщення Cs137  є 310 м. Розроблена математична модель міграції забруд-
нення в такого типу структурах, отримані аналітичні розв’язки крайових задач та проаналізова-
но закономірності розподілів концентрації та масових потоків в ґрунті. На цій основі розробле-
но пакет програм, який дає можливість враховувати вплив на них  як геометричних характерис-

тик структури так і фізико-хімічні властивостей Cs137  та ґрунту. Комп’ютерне моделювання 

проведене на прикладі міграції Cs137  у піщанику та вапняку.  

 

V.GONCHARUK, V.DMYTRUK, Y.CHAPLYA, O.CHERNUKHA (UKRAINE, LVIV) 

SIMULATION OF 137Cs MIGRATION IN DIFFERENT SOILS 

National university “Lviv Polytechnic”, 

S.Bandera St., 12, 79013, Lviv, Ukraine, e-mail: dmytruk15@gmail.com; 

Centre of Mathematical Modelling IAPMM named after Y.Pidstrygach NAS of Ukraine 

Dudayev St., 15, 79005, Lviv, Ukraine, e-mail: cher@cmm.lviv.ua; 

Institute of Mechanics and Applied Informatics Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz; 

Kopernik Str., 1, 85-064 Bydgoszcz, Poland; e-mail: czapla@ukw.edu.pl 
According to Japanese scientists’ estimations, the caesium-137 pollution, which ingress into 

the environment as a result of the accident at "Fukushima-1" in 168 times exceeds the Hiroshima trag-
edy. Due to the considerations that the period of half-decay of this radioactive substance is 30,17 
years, the task of the development of monitoring, analysis, prediction and prevention of caesium 
spread into environment is priority. This paper is devoted to the quantitative and qualitative descrip-
tion and evaluation of process of caesium-137 migration in dampen soil. In domain of gravity moving 

pore solution (
9105.30  m/s) the diffusion coefficient is about 12

1 106 D m2/s, and in the 
electrical double layers tightly connected with the surface of mineral skeleton it is much smaller 

15
2 102 D  m2/s (sandstone), that is 137Cs transport occurs in two ways with changing the state of 

137Cs particles. The thickness of surface layer of Earth, where contaminants migrates mostly are eva-

luated, is about 3m, and the thickness of thin channels of convective transfer of 137Cs is 
310 m. The 

mathematical model of contamination migration in such type of structures is developed, the analytical 
solutions of boundary value problems are obtained and the regularities of concentration and mass flow 
distribution in soil are analyzed. On this basis the computing package was designed, which allows to 
take into account both the geometrical characteristics of the structure and physic-chemical properties 
of 137Cs and soil. The simulation is carried out for 137Cs migration in sandstone and limestone. 

Developed, the analytical solutions of boundary value problems are obtained and the 

regularities of concentration and mass flow distribution in soil are analyzed. On this basis the 

computing package was designed, which allows to take into account both the geometrical 

characteristics of the structure and physic-chemical properties of 137Cs and soil. The simulation is 

carried out for 137Cs migration in sandstone and limestone. 

mailto:cher@cmm.lviv.ua
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Х.Я.ГІЩАК, Н.М.ВИТРИКУШ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ ЛЬВІВЩИНИ 

НУ «Львівська політехніка» м. Львів, вул. С.Бандери 12, 79000, kr.hishchak@gmail.com 
Спостереження за станом природного середовища в Україні здійснюється багатьма держав-

ними відомствами та організаціями, які складають цілісну систему моніторингу. Важливу роль 

у вирішенні екологічних проблем різних рівнів також відіграють громадські організації і не-

байдужі громадяни. Найбільш відомими є: Українська екологічна академія наук, Українське 

товариство охорони природи, Українська екологічна асоціація, організація «Зелений світ», а на 

Львівщині – Екологія-Право-Людина, ЕКО-Довкілля та інші. 

З метою запобігання та зменшення кількості небезпек від техногенного забруднення з 2005р. 

у нашому регіоні функціонує Львівська обласна система моніторингу природного довкілля 

(ЛОСМПД), результати роботи якої оприлюднюється у вигляді баз даних моніторингової інфо-

рмації і картографічних матеріалах, у звітах, на ВЕБ-сторінках Держуправління ОНПС та Ін-

формаціно-аналітичного центру Мінприроди України. 

Основними напрямками діяльності ЛОСМПД є моніторинг: атмосферного повітря, поверх-

невих і стічних вод, ґрунтів, стану біоресурсів та екзогенних процесів. Для цього здійснюється 

збір та опрацювання даних щодо: кількісного вмісту шкідливих хімічних речовин в атмосфер-

ному повітрі; метеорологічних показників; вмісту забруднюючих речовин у викидах промисло-

вих підприємств; складу і вмісту забруднюючих речовин у природних та штучних водоймах; 

рівнів забруднення поверхневих вод у зонах підвищеного ризику. Особлива увага приділяється 

моніторингу підприємств, що потрапили до «100 об’єктів, які є найбільшими забруднювачами в 

Україні». За результатами спостережень у І кварталі 2012 р. порівняно з І кварталом 2011 р від-

значено незначне зменшення екологічного тиску на довкілля досліджуваних об’єктів. Однак, 

несприятлива ситуація все ще зберігається на сміттєзвалищах Львівщини, які продовжують 

суттєво забруднювати довкілля. 

Функціонування таких системи моніторингу довкілля та їх фаховість дозволяє ефективно 

реагувати та інформувати про виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних із забруднення і 

спонукати підприємства до впровадження безпечних технологій.  

K. HISHCHAK, N. VYTRYKUSH (UKRAINE, LVIV) 

ECOLOGICAL MONITORING OF THE LVIV REGION ENVIRONMENT 

Lviv Polytechnic National University, Lviv,  St. Bandery st., 12, kr.hishchak@gmail.com 
Observation the state of the environment in Ukraine is carried out by many government agencies 

and organizations that comprise a complete monitoring system. Important parts in the solving ecologi-

cal problems at different levels also play a non-governmental organizations and concerned citizens. 

The most famous are: Ukrainian Ecological Academy of Sciences, Ukrainian Society of Nature Pro-

tection, Ukrainian Ecological Association, Organization "Green World", and in the Lviv region - 

Ecology-Law -People, Eco-Environment and others. 

Lviv regional monitoring system of the environment (LRMSE) works in our region from 2005 to 

prevent and reduce the dangers of technogenic pollution, results of which as the monitoring infor-

mation databases and cartographic materials are published in reports and web pages of State Depart-

ment of the Environment and Information and Analytical Center Environment Ministry of Ukraine. 

The main LRMSE activities are monitoring of: air, surface and waste water, soil, biodiversity and 

exogenous processes. This is the collection and processing of data: quantitative content of harmful 

chemicals in the air, the meteorological parameters, content of pollutants in industrial emissions, com-

position and content of pollutants in natural and artificial waters, levels of pollution of surface waters 

in areas of high risk. Special attention is given monitoring companies that got into "100 objects that 

are the biggest polluters in Ukraine." As a result of observations in the first quarter of 2012 compared 

with the first quarter of 2011 noted a slight reduction of ecological pressures on the environment in-

vestigated objects. However, the unfavorable situation still persists in garbage dumps of Lviv region 

which continue to significantly pollute the environment.  

Operation such systems of the environment monitoring and their professionalism allows effectively 

respond and inform about the emergency situations related to environmental pollution and induce 

companies to implement safe technologies. 
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І. М.ЛЕВИЦЬКА, К.В. СТЕПОВА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЗАБРУДНЕННЯ НАЙБІЛЬШИХ РІЧОК ЛЬВІВЩИНИ 

ЗАЛІЗОМ ТА НАФТОПРОДУКТАМИ  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,  

м. Львів вул. Клепарівська, 35, ubgd.lviv.ua. 
Одними із найбільш поширених забруднюючих речовин у річках Львівської області є за-

лізо загальне та нафтопродукти. Джерелами забруднення вод важкими металами, в тому числі і 

залізом загальним служать стічні води гальванічних цехів, підприємств гірничодобувної, чор-

ної і кольорової металургії, машинобудівних заводів. Важкі метали входять до складу добрив і 

пестицидів і можуть потрапляти у водойми разом зі стоками з сільськогосподарських угідь. 

Розчинене залізо представлене сполуками, що перебувають в іонній формі, у вигляді гід-

роксокомплексу і комплексів з розчиненими неорганічними і органічними речовинами природ-

них вод. Іони металів є неодмінними компонентами природних водойм. Залежно від умов сере-

довища вони існують в різних ступенях окиснення і входять до складу різноманітних неоргані-

чних і металоорганічних сполук.  

Нафта та нафтопродукти також відносяться до числа найбільш поширених і небезпечних 

речовин, що забруднюють річки області. Великі кількості нафтопродуктів надходять у природ-

ні води при транспортуванні нафти по воді, зі стічними водами підприємств нафтовидобувної, 

нафтопереробної, хімічної, металургійної та інших галузей промисловості, з господарсько-

побутовими стічними водами. 

Протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості скинутих сті-

чних вод із залізом загальним у водні об’єкти Львівської області від 160 до 69 тонн/рік, а кіль-

кість нафтопродуктів, які скидалися у період з 2007 по 2010 роки  із стічними водами колива-

ється, але спостерігається тенденція до збільшення їхньої кількості. 

Аналізуючи скидання нафтопродуктів у поверхневі води найбільших річок Львівської об-

ласті видно, що протягом останніх років кількість скинутих нафтопродуктів у р. Дністер значно 

перевищує їх кількість у р. Західному Бузі. 

 

I.M.LEVYTSKA, K.V. STEPOVA (UKRAINE, LVIV) 

POLLUTION OF THE BIGGEST RIVERS OF LVIV REGION BY 

IRON AND PETROLEUM PRODUCTS 

Lviv State University for Life Safety,  

Lviv, Kleparivska str, 35, ubgd.lviv.ua. 
Iron and petroleum products are the most widespread form of pollution in the rivers of Lviv re-

gion. The sources of water pollution by heavy metals including iron are wastes of electroplating shops, 

mining industries, ferrous and nonferrous metallurgy, engineering plants. Some fertilizers and pesti-

cides comprise heavy metals, that why they can also get into water body together with agricultural 

runoff. 

Dissolved iron is presented by compounds in ionic form as hydroxocomplex and complex with 

dissolved in natural waters inorganic and organic compounds. In ionic form mainly Fe (II) migrates, 

but Fe (III) cannot be in dissolved form in the absence of sequestering agent. Metal ions are constitu-

tive components of natural waters. They have different oxidation rates depending on environmental 

conditions and enter into different inorganic and organometallic compounds. 

Oil and oil products belong to the amount of most widespread and harmful substances that pol-

lute the rivers of the region. Great quantities of oil products are disposed into natural waters during oil 

transport by water, with waste waters of oil-producing, oil-refining, chemical, metallurgical and other 

industries, and with domestic wastes. 

Oil products are presented by different migration forms, that is dissolved, emulsified, occluded 

on the particles of suspensions and bent silt, and as an oil film. 

During last years is observed the tendency to decrease of iron-containing waste waters dis-

charged into the rivers of  Lviv  region from 160 to 69 tones per year, while the quantity of oil prod-

ucts-containing waste waters discharged into water body during 2007-2010 varies, though there is ob-

served the tendency to their significantly increases their quantity in the Western Bug. 
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С.С. РИЖКОВ, І.В. ТИМЧЕНКО, О.Л. ГІРЖЕВА (УКРАЇНА, МИКОЛАЇВ) 

БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ  РІВНІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРИБЕ-

РЕЖНИХ РАЙОНІВ  АКВАТОРІЇ ЛИМАННОГО КАНАЛУ 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

54025, Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9 

E-mail: university@nuos.edu.ua 
В доповіді запропоновано підхід до оцінки категорії екологічної небезпеки прибережних 

районів та акваторії суднохідного Дніпро-Бузького лиманного каналу для вирішення задач під-

вищення екологічної безпеки функціонування промислової зони на території Миколаївської 

області. Оцінка проводиться на основі інформації розробленої параметричної бази даних (БД) 

про якісні та кількісні характеристики екологічного стану лиману (антропогенне навантаження, 

небезпечні місця, ESI - індекс, категорії водного об’єкту та цінність водної акваторії, ступень 

природоохоронності або рекреаційності прибережної території та ін.), а також статистичної ін-

формації про екологонебезпечні ситуації. На рис. 1 наведено структурна схема формування ка-

тегорії небезпеки за сформованими факторами впливу на навколишнє середовище.  
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Рисунок1. Структурна схема формування категорії небезпеки 

Запропонований багатофакторний підхід до визначення категорії небезпеки дозволяє про-

водити районування акваторії за екологічної небезпекою та може використовуватися в регіона-

льних та загальнодержавних центрах екологічного моніторингу: для оцінки прогнозних наслід-

ків аварії; вибору ефективної схеми ліквідації аварії; оптимізації запобіжних заходів з забезпе-

чення екологічної безпеки функціонування промислових об’єктів.  

 

S.S. RYZHKOV, I.V. ТIMCHENKO, O.L. GIRZEVA (UKRAINE, MYKOLAYIV) 

MULTIFACTORIAL ANALYSIS  OF ENVIRONMENTAL DANGER LEVELS OF 

COASTAL AREAS OF THE ESTUARY CHANNEL AQUATORIUM  

Admiral Makarov National University of Shipbuilding  

54025, Mykolayiv, Heroes  Stalingrad pr., 9 

E-mail: university@nuos.edu.ua 
This paper offers an approach to the estimation for the environmental danger category of coastal 

areas Dnipro-Buzkij ship channel for the decision tasks of increase of ecological safety functioning of 

industrial area on the territory of Mykolayiv region. 

An estimation is conducted on the basis of parametrical database (DB) information about high-

quality and quantitative descriptions of the ecological state of estuary (anthropogenic loading, danger-

ous places, ESI-index, categories of water object and value of water aquatorium, level of environmen-

tal protection and recreation coastal area, et al), and statistical information about danger situation. The 

block diagram of forming the dangers category regarding the formed factors of influence on an envi-

ronmental is shown on the figure1.  
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Figure 1. Block diagram of forming the dangers category 

The multifactorial approach is offered allows to conduct districting of aquatorium at ecological 

danger and can be used in the regional and national centers of the ecological monitoring: for the esti-

mation of prognosis consequences of emergency; to the choice of effective scheme of emergency 

elimination; optimizations of ecological efficiency measures of industrial facilities. 

mailto:university@nuos.edu.ua
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О.В.ТУРКОВСЬКА, М.І. ГУСТІ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

МОДЕЛЮВАННЯ ОПЦІЙ ДЛЯ ПОМ’ЯКШЕННЯ ЗМІНИ КЛІМАТУ В ГЛОБА-

ЛЬНИХ МОДЕЛЯХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013 rector@lp.edu.ua 
На сьогоднішній день розроблено значну кількість моделей землекористування. Моделі 

відрізняються тим, як кожна з них відображає процеси землекористування. Зокрема, модель 

LandSHIFT звертає увагу на динаміку зміни землекористування (ЗЗК) поєднуючи її з обчислен-

ням урожайності та чистої первинної продуктивності пасовищ, моделі GLOBIOM та G4M імі-

тують конкуренцію за землю між різними типами землекористування, керуючись змінами ціни 

та продуктивності. GLOBIOM більш детально розглядає сільськогосподарську діяльність, 

включаючи торгівлю, тоді як G4M зосереджена на лісовому господарстві. Найбільш цікавими є 

моделі, які включають в себе оцінку впливу опцій пом’якшення зміни клімату у сфері ЗЗК та 

лісовому господарстві. 

У IV Доповіді Міжнародної групи експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) виділено 

чотири категорії варіантів пом’якшення зміни клімату у лісовому господарстві: 1) скорочення 

знеліснення та деградації лісів; 2) заліснення та лісовідновлення; 3) збереження чи підвищення 

щільності вуглецю в лісах; 4) збільшення запасів вуглецю в лісовій продукції та заміщення 

продукції та палива. Важливим є вивчення того як реалізовані опції пом’якшення зміни клімату 

всіх 4-ох категорій у моделях. На приклад, у моделі G4M використовуються такі варіанти як 

скорочення знеліснення, лісовідновлення, заліснення та лісокористування; GCOMAP викорис-

товує скорочення знеліснення, а також лісонасадження з коротким та довгим періодом вирощу-

вання. 

Порівняння того як реалізовані опції пом’якшення зміни клімату у моделях до-

зволяє знайти оптимальний метод моделювання цих опцій та зрозуміти, які з них є оп-

тимальними для певних географічних, соціальних та економічних умов. 
 

O.V.TURKOVSKA, M.I. GUSTI (UKRAINE, LVIV) 

SIMULATION OF CLIMATE MITIGATION OPTIONS IN GLOBAL LAND USE 

MODELS 

Lviv Polytechnic National University 

12 Bandera street, Lviv, Ukraine, 79013 rector@lp.edu.ua 
Many land use models are developed recently. The models differ in a sense how they consider 

land use activities. In particular, LandSHIFT pays attention to dynamics of land use change (LUC) and 

combines it with calculation of crop yields and net primary production of grasslands; GLOBIOM and 

G4M simulate competition for alternative land uses driven by price and productivity changes. GLO-

BIOM considers agricultural and biofuel activities in more details and includes trade while G4M is 

devoted to forestry. Most interesting are models which are able to assess how climate mitigation op-

tions impact LUC and forestry. 

In Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) cli-

mate mitigation options are grouped in four categories: 1) reducing deforestation and degradation; 2) 

afforestation and reforestation; 3) forest management to increase stand- and landscape-level carbon 

density; 4) increasing off-site carbon stocks in wood products and enhancing product and fuel substitu-

tion. Іt is valuable to study how the mitigation options of these four types are implemented in the 

models. For example G4M simulates the following options: reducing deforestation, reforestation, af-

forestation and forest management; GCOMAP includes reducing deforestation, and short and long 

rotation forestry. 

Comparing how the climate mitigation options are implemented allows to find an optimal meth-

od of simulation of the options as well as to understand which options are optimal for certain geo-

graphic, social and economic conditions.  

mailto:rector@lp.edu.ua
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В. Т. АГАПОВА, О. В. ЗОЛОТЬКО (УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬК) 

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ СВИНЦЕВОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

Дніпропетровський національний університет 
Зростання рівнів свинцевого забруднення довкілля внаслідок значних обсягів утворення 

свинцевовмісних відходів при експлуатації підприємств чорної, кольорової металургії, маши-

нобудування та теплоенергетичного комплексу призводить  до погіршення екологічної ситуа-

ції,  збільшення екологічних і соціальних ризиків. В зв’язку зі значним зростанням чисельності 

автотранспортних засобів за останні роки для забезпечення потреб у акумуляторних батареях 

(АКБ) у Дніпропетровську побудовано ряд підприємств для переробки відпрацьованих та ви-

робництва нових АКБ. При їх експлуатації у складі викидів в атмосферу, стічних вод та твер-

дих відходів у довкілля щорічно потрапляє понад 35 тис. т свинцю. В роботі виконані дослі-

дження рівнів свинцевих забруднень довкілля та ризиків виникнення канцерогенних і не канце-

рогенних ефектів впливу свинцю на здоров’я населення. Встановлено, що фактичні концентра-

ції свинцю перевищують встановлені ГДК у приземному шарі атмосфери у 1,3-2 рази 

(ГДКс.д.=0,0003 мг/м3), у Дніпровській воді – 1,5-2 рази (ГДК=0,03 мг/л), а у ґрунтах у 4-10 разів 

(ГДК=32 мг/кг). При перевищенні концентрації свинцю в компонентах навколишнього середо-

вища   має місце пряма та опосередкована токсична канцерогенна і не канцерогенна дія пере-

важно внаслідок інгаляційного та перорального  його надходження в  організм людини. Вста-

новлено, що загальний індивідуальний канцерогенний ризик, визначений із врахуванням фак-

торів ризику як сума канцерогенних ризиків при інгаляційному та пероральному  надходження,   

R∑==1,85∙10-4. За результатами оцінки популяційних канце-рогенних ризиків ймовірність ви-

никнення додаткових випадків онкозахворювань становить 4 випадки на 20 тис. населення.   

Відповідно до рекомендацій ВОЗ, рівень ризику в межах 10-3 - 10-4 вважається допустимим 

тільки для робочих місць і недопустимим для населення. Величина коефіцієнта небезпеки (HQ) 

виникнення не канцерогенних ефектів  в зоні максимального свинцевого забруднення при інга-

ляційному надходженні складає 2,6–4, а при пероральному - 850 - 1100. При HQ>1 ймовірність 

не канцерогенних ефектів зростає пропорційно. Таким чином, за останні роки має місце значне 

зростання додаткових ризиків для здоров’я населення.  

 

V. T. AGAPOVA, E.V. ZOLOTKO (UKRAINE, DNIPROPETROVSK) 

ENVIRONMENTAL RISKS IN AN INCREASE OF  LEAD POLLUTION 

Dnipropetrovsk National University 
Increase levels of lead pollution by significant amounts of formation lead-containing wastes in the 

operation of ferrous, nonferrous metallurgy, mechanical engineering and thermal power sector road to 

environmental degradation, increasing environmental and social risks. Due to significant increase in 

the number of vehicles in recent years to meet the needs of rechargeable batteries (batteries) in 

Dnipropetrovsk built a number of enterprises for processing of waste and production of new batteries. 

In their operation in the air emissions, wastewater and solid waste into the environment gets more than 

35 th.  t of lead annually. The work performed studies on levels of lead pollution, and risks of carcino-

genic and non-carcinogenic effects of lead exposure on human health. Determined that the actual con-

centrations of lead exceeding the MCL in the surface layer of the atmosphere in 1,3-2 times (MPC = 

0.0003 mg/m3), in the Dniper water - 1.5-2 times (0.03 mg/l), and in soils at 4-10 times (MPC = 32 

mg/kg). Beyond the concentration of lead in components of the environment there is a direct and indi-

rect toxic carcinogenic and noncarcinogenic effect mainly due to inhalation and oral intake of his 

rights. Found that overall individual carcinogenic risk is defined as the sum of carcinogenic risks by 

inhalation and ingestion intake is RΣ = 1,85∙ 10-4. The evaluation of carcinogenic risk population 

probability of additional cancer cases is 4 cases per 20 thousand population. Аccording to WHO rec-

ommendations, the risk level within 10-3 - 10-4 is valid only for jobs and unacceptable to the public. 

Size factor risk (HQ) of no carcinogenic effects in the zone of maximum lead contamination in inhala-

tion intake is 2,6-4, and oral - 850 - 1100. Аt HQ> 1 the probability of no carcinogenic effects increas-

es proportionally. Thus, in recent years has been a significant increase in additional risks to human 

health.  
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Н. Н. БЕЛЯЕВ, Е. К. НАГОРНАЯ (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСК) 

РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА НА БАЗЕ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ 

ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры». 

49000, м. Днепропетровск, ул. Чернишевского, 24а, каф. гидравлики, ek_n@i.ua 
В работе представлены двухмерные и трехмерные CFD модели гидродинамики течения 

и массопереноса в вертикальных отстойниках различной конструкции. Разработанные числен-

ные модели позволяют учитывать при моделировании геометрическую форму отстойника и 

наличие внутри него различных конструктивных особенностей: перегородок, водосливов и т.п. 

Процесс транспорта загрязнителя в вертикальном отстойнике рассчитывается (для 

трехмерного случая) на базе уравнения переноса примеси 
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где C  – концентрация загрязнителя в воде; u , v , w  – компоненты вектора скорости те-

чения; x , y , z  – коэффициенты диффузии; t  -время; sw  – скорость оседания загрязнителя; 

k  - коэффициент, учитывающий процессы агломерации и т. п. в отстойнике. 
Расчет гидродинамики потока осуществляется на базе трехмерной модели потенциаль-

ного течения. 

Двухмерная модель массопереноса в вертикальном отстойнике основывается на урав-

нении транспорта загрязнителя, осредненном по ширине сооружения. Для расчета гидродина-

мики течения в этом случае используется двухмерное уравнение Лапласа для потенциала ско-

рости. 

Для задания сложной формы отстойника в численной модели применяется метод мар-

кирования (метод фиктивных областей). Численное моделирование проводиться с помощью 

неявних разностных схем. Представлены результаты проведеннях вычислительных экспериме-

нтов по оценке эффективности очистки воды в вертикальних отстойниках. 

 

N. N. BILYAEV, E. K. NAGORNAYA (UKRAINE, DNEPROPETROVSK) 

THE CALCULATION OF THE VERTICAL TANK BASED ON THE NUMERICAL 

MODEL 

SHEI «Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture». 49000, Dnepro-

petrovsk, Chernishevskogo street 24а, Department of hydraulics, ek_n@i.ua 
The paper presents two-dimensional and three-dimensional CFD models of flow hydrodynam-

ics and mass transfer in vertical settling tanks different design. The developed numerical model allows 

to take into account when modeling the geometrical shape of sedimentation and the presence within it 

of various design features: walls, weirs, etc. 

The process of contaminant transport in a vertical settling tank is calculated (for the three-

dimensional case) based on the equation of pollutant transport 
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where C  - concentration of a contaminant in water; u , v , w  - components of velocity 

x , y , z  - diffusion coefficients; t  - time; sw  - sedimentation rate of pollutant; k  - coefficient tak-

ing into account the processes of agglomeration, etc., in a settling tank. 

Calculation of the hydrodynamic flow is based on a three-dimensional potential flow model. 

Two-dimensional model of heat transfer in the settler verntikalnom based on the equation of 

transport of pollutant, the width of the averaged structure. To calculate the hydrodynamic flow in this 

case, the two-dimensional Laplace equation for the velocity potential. 

To define a complex form of sedimentation in the numerical model is applied labeling method 

(the method of fictitious domains). Numerical simulation carried out by an implicit finite difference 

schemes. We present results of computational experiments to evaluate the effectiveness of water 

treatment in vertical settlers. 

mailto:ek_n@i.ua
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Ю.В. БУЦ (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА НАСЛІДКІВ  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

 Площа Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022, www.univer.kharkov.ua 

Під небезпекою розуміють процеси, явища, властивості предметів, об'єктів, що здатні у пе-

вних умовах завдавати шкоди, тобто будь-які явища, які загрожують життю і здоров'ю людини. 

Згідно з [1], небезпека – це надзвичайна ситуація або властивість природи, що містить ризик для 

людства, іншими словами, це фактор, який у певний момент завдає персонального або колектив-

ного збитку. Небезпека властива всім системам, що мають хімічно і біологічно активні компоне-

нти, енергію, а також характеристики, які не відповідають умовам життєдіяльності людини.  

Надзвичайна ситуація техногенного або природного характеру порушує соціальну, еконо-

мічну, інформаційно-управлінську впорядкованість суспільства. Зарахування надзвичайних ситу-

ацій до певного ступеня тяжкості відбувається на основі оцінки масштабів впливу на суспільно-

господарський комплекс території, тобто визначення рівня змін у ньому [2]. Таким чином, прий-

нято вважати, що результатом надзвичайної ситуації є збитки суспільно-господарському компле-

ксу території (у грошовому виразі), що необхідно розглядати як прямі та опосередковані [3]. 

На наш погляд, такий підхід не відображає екологічну небезпеку наслідків надзвичайних 

ситуацій на довкілля та на здоров’я і життєдіяльність людини. Не враховуються також наслідки 

процесу трансформації екосистем, їх здатності до самовідновлення та самовідтворення і врешті 

питання еволюції екосистем, що зрештою впливає на довкілля в цілому. 

 

Y.V. BUTS (UKRAINE, KHARKIV) 

ECOLOGICAL DANGER OF CONSEQUENCES  

OF EMERGENCY SITUATIONS IS FOR ENVIRONMENT 

V.N. Karazin Kharkiv National University, 

 Svobody Sq. 6, 61022, Kharkiv, Ukraine, www.univer.kharkov.ua 
Under “danger” we understand the processes, phenomena, properties of matters, objects that under 

certain circumstances can harm; so any event that threatens life and health. According to [1] “danger” is 

an emergency situation or nature property that contains the risk to humanity, in other words, a factor that 

at some point causes a personal or collective loss/damage. Danger is inherent for all systems having 

chemically and biologically active components, energy, and characteristics that do not meet the condi-

tions of human life. 

Emergency situation of man-made or natural origin violates social, economic, informational and 

administrative ordering of the society. Classification of emergency on a certain degree of severity is based 

on the assessment of its significance for social and economic areas, so that by determining the level of 

changes in it [2]. Thus, it is assumed that the result of an emergency situation is loss/damage of social and 

economic complex of the territory (in terms or money) that should be considered as direct and indirect [3]. 

In our opinion, this approach does not fully reflect the environmental hazard of emergency situa-

tions on the environment, human health and lifestyle of people. Because it is not possible to measure the 

loss of human health or damage, destruction or disappearance of ecosystems in the money equivalent. 

Also the consequences of ecosystem transformations, its self-recovery and self-reproduction capacity, 

the ecosystems evolution, which ultimately affects the environment in general are not considered. 

Література: 

1.Безпека регіонів України і стратегія ії гарантування:  Б.М.Данилишин, А.В.Степаненко, 

О.М.Ральчук та ін. /За редакцією д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина - К.: Наук. 

думка, 2008. Т1. — 392  

2.Постанова КМУ від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації над-

звичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» 

3.Постанова КМУ від 15 лютого 2002 р. N 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» 

http://www.univer.kharkov.ua/
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ВІРА ТУЗЯК, ЄВГЕН УСТЯНИЧ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 
НАДІЯ ЯРЕМКО (США, САКРАМЕНТО), МАР’ЯН ЯРЕМКО (США, ЧИ-

КАГО) 
  

ПРОБЛЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЕКОСФЕРИ ЗЕМЛІ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 

Наукова група «Захист Екології Землі»,(Сакраменто, США) 
  

В умовах сучасних глобальних проблем третього тисячоліття що виникають в наслідок 

виробничої діяльності людей та природних катаклізмів (виверження вулканів, землетрусів, ви-

ливів нафти з тріщин дна океану та інші), виникає загроза незворотного забруднення екосфери 

планети Землі, її повітряного простору (тропосфери), водних ресурсів річок, морів, океанів (гі-

дросфери), ґрунтів,надр земної кори (літосфери). 
Забруднення Екосфери димовими газами, промисловими відходами, побутовими стоками 

веде до катастрофічних змін екології довкілля, захист якого стає однією із глобальних проблем 

людства. Знайти реальні рішення, перетворити знання у реальні дії, такі завдання ставить нау-

кова група "Захист Екології Землі". 
     Для своєчасного, швидкого, умілого і практичного реагування, чи/і запобігання екологічних 

проблем глобального і локального значення, наукова група "Захист Екології Землі"  пропонує 

свої наукові розробки - винаходи: 
"Спосіб знешкодження нафтових плям з поверхні океану", "Спосіб скорочення димових 

викидів при спалюванні побутового сміття, доменних печей при виплавці чавуну,синтезу порт-

ландцементу. "Спосіб припинення виверження Ісландського вулкану", "Спосіб захисту лісів від 

пожежі в сухому жаркому мусонному кліматі" , технології очистки води , хвостів флотації і 

збагачення вугілля, полімінеральних руд від радіонуклідів та інших токсичних речовин. 
  

  
Vira TUZYAK (Lvov, Ukraine), Yevhen USTYANYCH (Lvov, Ukraine), 

 Nadiya YAREMKO (Sacramento, USA), Maryan YAREMKO (Chicago, USA) 
  

PROBLEMS AND PROTECTION TECHNOLOGY OF THE EARTH ECO-

SPHERE IN THE THIRD MILLENNIUM 
        (Scientific Group “Protect Ecology of the Earth” Sacramento, USA) 
  

In the face of current global challenges of the third millennium that arise as a result of produc-

tion activity of people and natural disasters (earthquakes, volcano eruptions oil spills and others), there 

is a treat of irrecoverable pollution of ecosphere troposphere, hydrosphere and lithosphere. 
Pollution of ecosphere with combustion gases, industrial and domestic wastes leads to cata-

strophic ecological changes. And this is a major problem for all humanity. Find real    solution, turning 

knowledge into action brings into focus the task scientific group "Protect the ecology of the Earth".    
Environmental group "Protect the ecology of the earth" was established for quick, skillful, prac-

tical response to prevent ecological issues of global and local value. We offer scientific development-

inventions: "The way to defeat the oil stains from the surface of the ocean", "way to reduce fugitive 

emissions and incineration of garbage domain stoves at iron smelting, synthesis of cement. Method of 

stopping volcanic eruptions. Method to protect forest from wild fires. Technique of water purification 

enrichment of coal, purification ores of polymineral radionuclides and other toxic substances. 
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Т.В.ДУДАР, М.А.БУГЕРА, Я.О. ТИМОШЕНКО (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ В ЗОНАХ РОЗРОБКИ УРАНОВИХ РОДОВИЩ  

УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки 

03680, Україна, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, ies@nau.edu.ua 
Промислові родовища урану в Україні розташовані в межах Інгульського мегаблоку 

Українського щита та придатні тільки для шахтного способу видобутку. На сьогоднішній день 

діють три уранові шахти, які є єдиними в країні: Інгульська (Мічурінське та Центральне родо-

вища уранових руд), Смолінська (Ватутінське родовище) та нещодавно введена в дослідно-

промислову експлуатацію Новокостянтинівська шахта. Негативний вплив на довкілля в зонах 

розробки уранових родовищ починається з геологорозвідувальних робіт, що в разі уранових 

шахт призвели до порушення природних гідрогеологічних режимів підземних і поверхневих 

водотоків, трансформування та повне знищення ґрунтового покриву внаслідок відведення ро-

дючих земель під гірничі відводи. Водопритоки сприяють розвитку й активізації процесів про-

сідання земної поверхні, нехарактерних для природно-історичних умов уранових відкладів, за-

топленню шахт, утворенню понижень і провалів, викликає процеси підтоплення і затоплення. 

Головною характерною рисою видобування урану є радіоактивне забруднення довкілля твер-

дими, рідкими та газоподібними відходами. У довкілля потрапляють радіонукліди всіх трьох 

радіоактивних рядів: 238U, 235U і 232Тh, проте радіоактивність в основному зумовлена 238U, з яко-

го найактивніші 238Тh, 226Rа, 222Rn. Разом із підвищеним солевмістом шахтні води характеризу-

ються наявністю понад 1,0 мг/дм3 урану. Радіоактивний пил і радіоактивні гази, що виділяють-

ся, потрапляють в атмосферу під час вентилювання шахт. На збагачувальній фабриці в повітря  

потрапляє не лише радіоактивний пил, але й отруйні речовини такі, як ванадій, миш’як, селен 

тощо. В результаті екологічний стан довкілля стрімко погіршується. Видобування з надр лише 

одного урану призвело до того, що близько 80% гірничої маси є відходами виробництва які 

складаються у відвалах і хвостосховищах і представляють довгострокову екологічну проблему. 

DUDAR T.V., BUGERA M.A., TYMOSHENKO Ya.O. (UKRAINE, KYIV) 

IMPACT ON THE ENVIRONMENT OF URANIUM MINING AND  

MILLING ACTIVITIES IN UKRAINE  

National Aviation University, Institute of Ecological Safety  

1Kosmonauta Komarova ave., Kyiv, Ukraine, 03680, ies@nau.edu.ua 
Commercial deposits of uranium ores of Ukraine are located within the Inguls’kyj mega block 

of the Ukrainian shield and can be developed through mining. There are the only three uranium mines 

available in the country: the Inguls’ka (Michurins’ke and Central deposits), the Smolins’ka (Vatu-

tins’ke deposit) and recently set into research and commercial operation the Novokostyantynivs’ka 

mines (the biggest in Europe the Novokostyantynivs’ke deposit). On one hand, the negative impact on 

the environment of uranium mining is similar to the one of any other mineral mining, for example, of 

coal mining in Donetsk basin. It starts from exploration works. In case of uranium mines they led to 

disturbance of natural hydrogeological regimes of underground and surface watercourses, transfor-

mation and complete destruction of the soil cover because of allotment of fertile lands for mining leas-

es. Water inflows promote development and intensification of the earth surface subsidence that are not 

typical for natural conditions of uranium deposits location; mines’ flooding, formation of depressions 

and cavities. It causes water-logging and flooding.  On the other hand, radioactive contamination of 

the environment with solid, liquid and gaseous wastes is the main characteristic feature of the uranium 

mining. Radionuclides of all three radioactive series: 238U, 235U and 232Th are intaken into the environ-

ment when uranium mining. However, radioactivity is mainly caused by 238U, and 238Th, 226Ra and 
222Rn are the most active daughter products. Mine waters are characterized with high content of urani-

um (more than 1,0 mg/dm3) together with other salts. Radioactive dust and radioactive gases are emit-

ted into the atmosphere in the process of mines ventilation. At the dressing enterprise toxic substances 

like vanadium, arsenic, selenium, etc., are emitted into the atmosphere along with radioactive dust. As 

a result ecological situation is abruptly getting worse. Production of uranium led to formation of about 

80% of rock mass stored in mine dumps and tailings. They are known to be a long-term ecological 

problem.  

mailto:ies@nau.edu.ua
mailto:ies@nau.edu.ua
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І.З.КОВАЛЬ, В.Л СТАРЧЕВСЬКИЙ., Л.I.ШЕВЧУК  (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВПЛИВ ОБ’ЄМУ ВИДІЛЕНОГО ГАЗУ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ БАКТЕРІЙ 

Національний університет "Львівська політехніка",  

вул. С.Бандери, 12, Львів, 79013, Україна 

e-mail: izkoval@mail.ru 

 
Для з’ясування механізму дії вуглекислого газу на процес інактивації бактерій роду Bacil-

lus, досліджували вплив тиску даного газу на їх життєздатність у водному середови-

щі. Встановлено, що вихідне мікробне число (МЧ0) та тривалість витримування системи під 

тиском (200 кПа) тривалістю від 1 до 10 хв практично не впливає на відношення МЧ/МЧ0 в 

одиниці об’єму суспензії. 

Збільшення об’єму СО2, розчиненого в системі, зумовлює різке зменшення рН (з 6,1 до 3,4) 

при тиску вуглекислого газу над рідиною 500 кПа. Таким чином, збільшення тиску вуглекисло-

го газу над мікробною суспензією зумовлює збільшення концентрації розчиненого вуглекисло-

го газу, зменшення рН системи та інактивацію вегетативних клітин після зниження тиску в сис-

темі до атмосферного. Однак, збільшення відношення кількості спор Bacillus до кількості веге-

тативних клітин того ж роду зменшує вплив об’єму виділеного вуглекислого газу на їх життє-

діяльність. 

Показано, що руйнування бактерій роду Diplococcus та Bacillus обумовлено розмірами мік-

робульбашок, які виникають в результаті виділення розчиненого під тиском СО2. Ефективне 

відмирання мікробних клітин відбувається при збільшенні об’єму газу в мікробульбашках при-

близно в 2 рази. При об’ємі виділеного газу до 0,5 дм3/дм3 розчину спостерігається лінійна за-

лежність числа вегетативних клітин від об’єму виділеного вуглекислого газу.  

 

KOVAL I.Z., STARCHEVSKYY V.L., SHEVCHUK L.I. (UKRAINE, LVIV) 

THE VOLUME ACTION OF ALLOCATED GAS ON THE BACTERIAL VIABILITY  

Lviv Рolitechniс National University,  

12, Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine  

 izkoval@mail.ru 

 
In order to clarify the mechanism of carbon dioxide action on the inactivation process of Bacil-

lus bacteria type it was studied the effect of gas pressure on their viability in the aquatic medium. It 

was investigated that the initial microbial number (MN0) and exposure of the system from 1 to 10 min 

under the pressure of 200 kPa has no effect on the MN/MN0 ratio per volume unit of the suspension. 

Increasing volume of dissolved СО2 in the system causes sharp pH decrease (from 6.1 to 3.4) at 

the carbon dioxide pressure of 500 kPa above the liquid. Thus, increasing pressure of carbon dioxide 

above microbial suspension leads to the increasing concentration of the dissolved carbon dioxide, re-

ducing pH of the system and vegetative cells inactivation after pressure reducing to atmospheric in the 

system. However, increasing amount of Bacillus spores to vegetative cells of the same type reduces 

volume impact of allocated carbon dioxide on their viability. 

It was shown that destruction of bacteria types as well as Bacillus and Diplococcus caused by 

the microbubbles size, which is formed at the discharging of dissolved СО2 under the pressure. The 

effective microbial cell destruction occurs with increasing gas volume in the microbubbles in 2 times 

approximately. At the volume of allocated gas to 0.5 dm3/dm3 of solution it was observed linear de-

pendence of the amount of vegetative cells of the volume of allocated carbon dioxide. 

mailto:izkoval@mail.ru
mailto:izkoval@mail.ru
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Т.М. КУЛЕНКО (УКРАЇНА, КРЕМЕНЧУК) 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ХІМІЧНОМУ ЗАБРУДНЕННІ  

КОМПОНЕНТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 
Необхідність охорони навколишнього середовища визнається всім цивілізованим світом.. 

В Україні у зв’язку зі збільшенням числа і обсягів виробництв усе більше приділяється уваги 

питанням екологічної безпеки. Досить актуальним завданням є оцінка ступенів екологічного 

ризику, оскільки без знання можливих маштабів небезпеки неможливо приймати адекватні рі-

шення про діяльність в її умовах. Одним із стратегічних напрямів досягнення прийнятого рівня 

безпеки  для населення та навколишнього середовища на сьогодні є запровадження методів 

оцінки ризику. При цьому мається на увазі прогнозування величини, яка містить співвідношен-

ня ймовірності настання події і збитків від неї, яка має досить загальний характер та не дозво-

ляє врахувати всі чинники, що впливають на  величину самого ризику. На оцінку екологічного 

ризику від забруднення хімічними речовинами компонентів навколишнього середовища впли-

вають також наявність потенційно небезпечних об’єктів (виробицтво з використанням небезпе-

чних речовин; наявність звалищ токсичних відходів; транспортування, зберігання шкідливих 

речовин) та ймовірність виникнення аварійної ситуації, рівень забруднення території, метерео-

логічні умови, ландшафт території, наявність населених пунктів, громадських об’єктів, приро-

доохоронних зон. У зв’язку з цим, цікавість становить математичний підхід, який дає змогу 

здійснити оцінку екологічного ризику окремих частин міста при перевезенні небезпечних ван-

тажів [1]: 
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де I – інтенсивність перевезень (потенціал транспортних потоків); Gгр, Gатм Gвод – потен-

ційні збитки від забруднення грунтів, повітря, поверхневих та підземних вод в аварійних ситу-

аціях відповідно; D – густота населення; Dо – щільність розміщення громадських об’єктів зага-

льноміського призначення; S – стійкість ландшафтів міста (потенціал самоочищення).  

При цьому значення величин потенційних збитків забруднення грунтів, повітря, повер-

хневих та підземних вод пропонується отримати модельним шляхом [1]. Якщо використовува-

ти даний підхід для оцінки екологічного ризику поза межами населеного пункту, то при хіміч-

ному забрудненні компонентів навколишнього середовища ризик для населення та громадських 

об’єктів буде залежати від відстані до місця викиду (скиду), метеорологічних умов та кількості 

самого забруднювача. Можна припустити, що на відстані, яка більша за санітарно-сахисну зону 

промислового об’єкту цей ризик буде мінімальним.  

Тоді співвідношення (1) можна записати у наступній формі: 
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де Pа – вірогідність виникнення аварії на підприємстві; Iв – інтенсивність викиду (скиду) хіміч-

них речовин на момент оцінки; kз – рівень забруднення, який залежить від концентрації шкід-

ливих речовин у компонентах навколишнього середовища до аварії; 
i

iG  – сума можливих 

економічних втрат при забрудненні грунтів, повітря, підземних та поверхневих вод; Nп – щіль-

ність популяції тварин; C – стійкість екосистеми (потенціал самоочищення). 

Отже, використання кількісних методів оцінки екологічного ризику та прийняття відпо-

відних організаційних заходів щодо усунення небезпечного чинника дає змогу знизити рівень  

екологічного ризику до прийнятого. 

          ЛІТЕРАТУРА: 1. Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів 

міською територією / Т.І. Панченко, В.Г. Петрук, П.М Турчик // Збірник наукових статей III 

Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. – Вінниця, 2011. – Том 1. – С. 96–99.  
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В.І. МОКРИЙ, *В.Є. ГОНЧАРУК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОСИСТЕМ  

ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 

Національний лісотехнічний університет України 

79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103, mokriy@ukr.net 

*Національний університет «Львівська політехніка» 
79013 м. Львів, вул. Степана Бандери 12 

Актуальність досліджень визначається принципово новими вимогами до оперативності, 

вірогідності і повноти інформації, потрібної для збалансованого екологічно безпечного управ-

ління екосистемами Західного Полісся. Методика відпрацювання полягає у наземній прив’язці 

оптико-спектральних характеристик дешифрованих космознімків до ландшафтно-екологічних 

умов територій і геоінформаційній інтерпретації просторових даних. 

Моніторинг антропогенізації Шацького Поозер’я, обумовленої екологічними загрозами, 

виконано за розробленою методологією класифікації та ідентифікації геоекологічних ситуацій. 

Пропонована методологія базується на профільно-діаграмному аналізі космознімків з послідо-

вним залученням асоціативних логічних схем та відповідною корекцією, апробована на локаль-

них полігонах.  

Розроблено евристичний алгоритм і визначені основні принципи побудови системи уп-

равління екологічною безпекою природо-заповідних об'єктів Західного Полісся. Організація 

науково-практичних рішень базується на теоретичних результатах геоекологічної оцінки впли-

ву Хотиславського кар’єру на гідрогеологічні умови та ресурсний потенціал поверхневих і під-

земних вод прилеглих територій.  

Обґрунтовано способи зниження антропогенізації: оптимізація функціонального зонуван-

ня об’єктів, моделювання сильватизаційних явищ та резерватогенних ефектів, створення перед-

умов для формування екокоридорів в конкретних регіонах Західного Полісся.  

 

V.I. MOKRYY *V.E. GONCHARUK (UKRAINE, LVIV) 

MONITORING OF ECOLOGICAL SAFETY OF ECOSYSTEMS OF WESTERN 

POLISSYA 

National forest university of Ukraine, 

79044, t. Lviv, str. General Chuprynky 103, mokriy@ukr.net 

*National university «Lviv politekhnika» 

79013 t. Lviv, str. Stepan Bandera 12 
Actuality of researches is determined on principle new requirements to the operation ability, au-

thenticity and plenitude of information, necessary for the balanced ecologically safe management of 

Western Polissya ecosystems. The method of working off consists in surface attachment optical-

spectral descriptions of decoded space is a picture to landscape ecological terms of territories to geoin-

formation interpretation of spatial information.  

Monitoring of anthropogenic of Shack Lakes, conditioned ecological threats, is executed on the 

developed methodology of classification and authentication of geoekologic situations. The offered 

methodology is based on to the type diagram analysis of space is a picture with the successive bring-

ing in of associative logical charts and proper correction, approved on local grounds. 

A heuristic algorithm is developed and basic principles of construction of control system by eco-

logical safety are certain nature-protected objects of Western Polissya. Organization of scientific-

practical decisions is based on the theoretical results of geoekologic estimation of influence of Kho-

tislavskiy of careers on the terms of geohydrology and resource potential of superficial and under-

ground waters of adjoining territories.  

The methods of decline of antropogenic are developed: optimization of functional an area of ob-

jects,, design of the sil'vatizacion phenomena and reservation of effects, creation of pre-conditions, is 

for forming of ecological corridors in the concrete regions of Western Polissya. 
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А. Н. НЕКОС (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

МЕТАЛОАКУМУЛЮЮЧА ЗДАТНІСТЬ РОСЛИННОЇ  

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

61022, м. Харків,пл. Свободи, 6, екологічний факультет, alnekos@yandex.ua 

 
Рослинна продукція є домінуючою складовою щоденного раціону людини, що робить 

якість продуктів харчування пріоритетним фактором формування стану здоров'я як сільського, 

так і міського населення. Екологічну небезпечність рослинної продукції пов'язують із вмістом 

надлишкових концентрацій полютантів, пріоритетну роль серед яких займають важкі метали – 

Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Co, Cr, Cd та ін. Відомо, що переважна більшість природних та соціаль-

но-економічних (антропогенних) факторів, що впливають на процеси формування хімічного 

складу рослин, пов'язані з географічними закономірностями Відповідно до отриманих резуль-

татів хімічного аналізу за показниками середнього сумарного вмісту хімічних елементів найбі-

льші концентрації важких металів здатні акумулювати ґрунтові овочі (представники лілійних: 

часник – 50,3 мг/кг, цибуля – 45,6 мг/кг), потім ідуть лікарські трави (37,5 мг/кг) та надґрунтові 

овочі (34,8 мг/кг), ягоди (24,38 мг/кг) та фрукти (19,8 мг/кг). Дуже високі сумарні концентрації 

важких металів (від 27,14 мг/кг до 184, 95 мг/кг) були зафіксовані для листя фруктових дерев, 

вирощених поблизу дорожніх ландшафтів. Виявлена диференціація металоакумулятивних вла-

стивостей рослин в залежності від їх фізіологічних особливостей. Так, листові овочі (петрушка, 

кріп, капуста) в середньому містять у 3,5 - 1,5 рази більше важких металів, ніж плодові нелис-

тові (кабачки, огірки, томати), що також знаходить підтвердження у ряді наукових робіт. Ґрун-

тові овочі акумулюють більші концентрації Ni (0,75 – 0,89 мг/кг) та Zn (7,4 – 10,4 мг/кг), ніж 

надґрунтові – відповідно 0,17 – 0,65 мг/кг та 2,2 – 7,1 мг/кг. Простежуються і видові відміннос-

ті. Зокрема, селерові овочі – петрушка (64,7 мг/кг) та морква (41,9 мг/кг) – містять у 1,3 – 2,9 

рази вищі концентрації важких металів, ніж капустяні – капуста (31,6 мг/кг) та редис (22, 6 

мг/кг).  

 

A. N NEKOS (UKRAINE, KHARKOV) 

THE PLANT FOOD ABILITY OF HEAVY METALS ACUMULATION 

V. N. Karazin Kharkov National University  

61022, Kharkov, pl. Liberty, 6, School of Ecology, alnekos@yandex.ua 

 
Vegetable production is the dominant component of human diet, so the quality of food is a 

priority factor in the formation of health of rural and urban population. Environmental dangers associ-

ated with containing excessive concentrations of pollutants in plant products, priority role of which are 

heavy metals - Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Co, Cr, Cd and others. The majority of natural and socio-

economic (anthropogenic) factors that influence the formation processes of the chemical composition 

in plants associated with geographic patterns According to the results of chemical analysis in terms of 

average total content of chemical elements the largest concentration of heavy metals accumulate soil 

vegetables (representatives of lily: garlic - 50.3 mg / kg, onions - 45.6 mg / kg), followed by herbs 

(37.5 mg / kg) and overground vegetables (34.8 mg / kg), berries ( 24.38 mg / kg) and fruit (19.8 mg / 

kg). Very high total concentrations of heavy metals (from 27.14 mg / kg to 184, 95 mg / kg) were rec-

orded for leaves of fruit trees grown near the road landscapes There was detected the differentiation 

properties of plants according to their physiological characteristics. The leaved vegetables (such as 

parsley, dill, cabbage) contain an average of 3.5 - 1.5 times more heavy metals than vegetables without 

leaves (such as squash, cucumbers, tomatoes), which also finds confirmation in a number of scientific 

papers. Ground vegetables accumulate higher concentrations of Ni (0,75 - 0,89 mg / kg) and Zn (7,4 - 

10,4 mg / kg) than overground - respectively 0.17 - 0.65 mg / kg and 2 2 - 7.1 mg / kg. Also there are a 

species differences. The celery vegetables - parsley (64.7 mg / kg) and carrot (41.9 mg / kg) - contains 

1.3 - 2.9 times higher concentration of heavy metals than cabbage (31.6 mg / kg) and radish (22, 6 mg 

/ kg). 
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В.Д. ПОГРЕБЕННИК, Р.В.ПОЛІТИЛО, А.В. РОМАНЮК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮ-

ВАЧІВ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 

Національний університет «Львівська політехніка», 

 вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, Україна,79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 

В основу функціонування систем оперативного екологічного моніторингу довкілля, екс-

прес-контролю параметрів водного середовища та донних відкладів покладено ультразвуковий 

метод, причому контрольовані параметри визначають шляхом вимірювання та функціо-

нального перетворення часових   параметрів ультразвукових сигналів. Недоліком відомих ме-

тодів є значна похибка вимірювань при різних амплітудах сигналів, коротких часових зсувах, а 

також низька завадостійкість. Запропоновано методи вимірювань часових параметрів ультраз-

вукових імпульсних сигналів, в основу якого покладено двоканальне інтегрувально-

розгортальне перетворення. Вони дають змогу вимірювати часові зсуви між сигналами трикут-

ної або трапецоїдної форми з вершиною малої тривалості, а також визначати послідовність на-

дходження вхідних сигналів, характеризуються високою швидкодією внаслідок введення опе-

рацій інтегрування з ваговими коефіцієнтами та багаторазової затримки другого перетвореного 

сигналу, високою завадостійкістю внаслідок використання для формування часового інтервалу 

не однієї точки, а фронту вхідного сигналу та високою швидкодією за рахунок забезпечення 

можливості роботи з одиничними сигналами, крім того, вимірюваний часовий зсув не залежить 

від амплітуди сигналів. Наведено приклади використання цих методів у комп’ютерних систе-

мах оперативного екологічного моніторингу водного середовища та розпізнавання донних від-

кладів. 

V.D. POHREBENNYK, R.V. POLITYLO, A.V. ROMANYUK (UKRAINE, c. LVIV) 

INCREASE IMMUNITY MEASUREMENT COUPLES SYSTEM OPERATIONAL 

ECOLOGICAL ENVIRONMENTAL MONITORING  

National University "Lviv Polytechnic", 

Str. St. Bandera, 12, Lviv, Ukraine, 79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 

In the basis of the functioning of operational ecological monitoring of the environment, rapid con-

trol of parameters of the aquatic environment and sediments laid ultrasonic method with controlled 

parameters determined by measuring and functional transformation of time parameters of ultrasonic 

signals. The disadvantage of known methods is a significant error of measurements at different ampli-

tudes of the signals, short time shift, and low noise immunity. The methods of measuring of sentinel 

parameters  of ultrasonic puls signals is offered, in basis of which two channel integrated transfor-

mation. They allow you to measure the time shift between the signals of a triangular or keystone shape 

with apex short duration, and determine the sequence of incoming signals, characterized by high speed 

due to the introduction of operations integration of multiple weights and delays the second converted 

signal, high noise immunity due to the formation of the time interval not a single point, and the front 

input and high speed by providing opportunities to work with a single signal, in addition, the measured 

time shift does not depend on the amplitude of signals. The examples of the use of these methods are 

resulted in the computer systems of the operative ecological monitoring of water environment but 

recognition of the bottoms sediments. 
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В.Д. ПОГРЕБЕННИК, Р.В.ПОЛІТИЛО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

РОЛЬ ГЕОЕКОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

У МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 

Національний університет «Львівська політехніка», 

 вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, Україна,79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 

На даний час провідним чинником успішного розвитку наукової й практичної діяльності є 

створення загальнодоступної інформаційної інфраструктури і ефективне використання накопи-

чених знань. Однак, існуючий досвід свідчить про те, що переростання інформаційної кількості 

в якість вимагає попереднього вирішення низки питань, включаючи створення інфраструктури 

багаторівневої інтеграції різнорідних даних; розроблення нових пошукових систем; формування 

сучасної системи інформаційного забезпечення. Виділення пріоритетних напрямів у вивченні 

та освоєнні навколишнього середовища тісно пов'язане з проблемами раціонального викорис-

тання природних ресурсів та стабільного розвитку суспільства. Такий взаємозв'язок виразно 

простежується в геоекоінформаційних системах. Дані системи дають можливість накопичувати 

та аналізувати детальну інформацію, оперативно знаходити потрібну інформацію, відображува-

ти її у зручному для нас вигляді та вирішувати  задачі, що пов’язані з просторовим аналізом.  

Використання таких систем дає можливість різко збільшити оперативність та якість роботи з 

просторово-розподіленою інформацією у порівнянні з традиційними  методами. Застосування 

геоінформаційних технологій для екологічного моніторингу та екологічного управління дає 

змогу дійсно по-новому подивитись на проблему, комплексно її проаналізувати та зробити ви-

сококваліфіковані висновки та прогнози, попередити надзвичайні екологічні ситуації антропо-

генного походження. 

 

V.D. POHREBENNYK, R.V. POLITYLO (UKRAINE, LVIV) 

ROLE OF GIS IN MONITORING ENVIRONMENT 

National University "Lviv Polytechnic", 

12, St. Bandera, Str., Lviv, Ukraine, 79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 

Currently the leading factor in the successful development of research and practice is a public in-

formation infrastructure and efficient use of knowledge. However, current experience suggests that the 

transformation of quantity into quality information requires prior resolution of issues, including infra-

structure multilevel integration of heterogeneous data, development of new search engines, the for-

mation of a modern information system. Selecting priorities in learning and development environment 

is closely related to natural resource management and sustainable development. This relationship is 

clearly seen in GIS. These systems make it possible to accumulate and analyze information, quickly 

find information, display it in a convenient form for us and solve problems related to spatial analysis. 

The use of such systems makes it possible to dramatically increase the efficiency and performance of 

spatially distributed information compared with traditional methods. Application of GIS for environ-

mental monitoring and environmental management allows for really fresh look at the problem com-

prehensively analyze it and make qualified conclusions and predictions, to prevent environmental 

emergency anthropogenic origin. 
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РИЛЬСЬКИЙ О.Ф. (УКРАЇНА, ЗАПОРІЖЖЯ) 

МІКРОБІОЛОГІЧНА БІОІНДИКАЦІЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕ-

ТАЛАМИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Запорізький національний університет,  69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 

Rylsky@mail.ru 
Існуюча на сьогодні система оцінки стану навколишнього природного середовища за 

гранично допустимими концентраціями (ГДК) хімічних речовин не є оптимальною, тому що 

це, насамперед, санітарно-гігієнічні ГДК для людини. Для оцінки ж стану природного середо-

вища доцільно використовувати критерії, які характеризують не тільки концентрацію того або 

іншого хімічного компонента, але й інформують про вплив техногенних факторів на характерні 

(специфічні) ознаки організмів-індикаторів. Екологічний моніторинг як система спостережень, 

оцінки й прогнозу антропогенних змін у біологічних системах не може бути оптимізованим без 

дефініції чітко визначеного ряду індикаторних організмів у групі редуцентів, які є кінцевою і 

водночас початковою ланкою для продуцентів і консументів. Тільки встановлення такого ряду 

індикаторних організмів, їх глибоке вивчення у всіх трьох названих складниках «живої речови-

ни» біосфери може дати системну відповідь на запитання про ступінь впливу того або іншого 

антропогенного фактора на живу природу. На сьогодні область редуцентів є найменш вивче-

ною й представленою в системі організмів-індикаторів. Реального ряду індикаторів-редуцентів, 

зокрема серед прокаріот, не існує, тому що нині він фактично починається й закінчується пред-

ставником ентеробактерій – Е. сoli, як найбільш вивченого організму-сигналізатора забруднен-

ня довкілля. Це викликає необхідність пошуку такої групи організмів, які могли б дати швидку 

й наочну інформацію про стан досліджуваного середовища. Такою групою організмів-

індикаторів серед редуцентів-прокаріот можуть бути пігментосинтезувальні бактерії. Саме яск-

равість, насиченість кольору синтезованого пігменту можуть бути визначальними у виборі цієї 

групи бактерій для індикації забруднення довкілля. Втрата пігменту у бактерій може служити 

не тільки добре спостережуваною зміною ознаки, але й показником значних змін на рівні біо-

синтезу компонентів клітин, тобто може бути об’єктивним індикатором стану забруднення як 

води, так і ґрунту. Нашими дослідженнями встановлено, що ефективними біоіндикаторами за-

бруднення довкілля металами серед бактерій є Serratia marcescens, Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas aeruginosa та Аlcaligenes paradoхus. 
 

RYLSKY A.F. (UKRAINE, ZAPORIZHZHJA) 

MICROBIOLOGICAL BIOINDICATION OF THE ENVIRONMENTAL 

POLLUTION BY HEAVY METALS  

Zaporizhzhja National University, Zhukovsky Str. 66, Zaporizhzhja, 69600,  

Rylsky@mail.ru 
The system of an assessment of a state of surrounding environment existing today on border 

possible concentrations (BPC) of chemicals isn't optimum, as it, first of all, sanitary-hygenic BPC for 

the person. For an assessment of a condition of environment it is expedient to use criteria which in-

form about influence of technogenic factors on characteristic (specific) signs of organisms-indicators. 

Environmental monitoring can't be optimized without a definition of accurately certain number of dis-

play organisms in group of reducents which are final and at the same time initial link for producents і 

konsuments. Today the area of reducents is the least studied and presented in system of organisms-

indicators. Real to a number of indicators-reducents, especially among prokaryotes, doesn't exist, be-

cause now it actually begins and comes to an end with the representative of enterobakterium – Е. coli. 

Pigment-synthesizing bacteria can be such group of organisms-indicators among reducents-

prokaryotes. Brightness, saturation of color of the synthesized pigment can be defining in a choice of 

this group of bacteria for environmental pollution indication. Pigment loss at bacteria can serve not 

only well observable change of a sign, but also an indicator of considerable changes at level of biosyn-

thesis of components of cages, that is there can be the objective indicator of a state of pollution as wa-

ters, and soils. By our researches it was established that Serratia marcescens, Pseudomonas fluo-

rescens, Pseudomonas aeruginosa and Аlcaligenes paradoхus is effective bioindicators of environ-

mental pollution by metals among bacteria. 
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Л.Я. САВЧУК (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

МЕТОД СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ  

ЧИННИКІВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ КАЛУСЬКОГО  

ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, тел. 42196, bzhd@nung.edu.ua 

 
З усіх статистичних методів досліджень в екології кореляційний аналіз, який застосову-

ється найчастіше. Кореляція є зручною моделлю для дослідження комплексних властивостей, 

необхідним елементом будь-якої процедури багатовимірного статичного аналізу. 

В загальному, кореляційний зв’язок (кореляційна залежність) – це такий зв’язок між ви-

падковими величинами X і Y, коли кожному значенню однієї з них відповідає групове значення 

іншої. При цьому говорять про кореляційну залежність Y від Х, якщо кожному значенню хі ве-

личини Х (аргументу, фактора) відповідає певне групове середнє yxi величини Y (функції, ре-

зультативної ознаки). 

Для виявлення впливу екологічних чинників на здоров’я населення Калуського промис-

лового району показник Х (аргумент) відповідав вмісту шкідливих речовин у ґрунтах, у повітрі 

та у воді. Показник Y (функція) відповідав певному виду захворювання. Визначалися такі ком-

поненти як Хлор, Магній, Кальцій, Мідь, Цинк, Кадмій, Свинець і їх вплив на формування та-

ких хвороб: вроджені аномалії, хвороби крові, новоутворення, хвороби шкіри та інші. Ступінь 

парної кореляції між X і Y оцінювався за допомогою коефіцієнта кореляції (r). При r<1 кореля-

ція відсутня, при r=1-2 – слаба кореляція, при r=3-5 – середня кореляція, при r>5 – сильна коре-

ляція. 

 

L.Y. SAVCHUK (UKRAINE, IVANO-FRANKIVSK) 

STATISTICAL METHOD FOR THE STUDY OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON 

HEALTH KALUSH INDUSTRIAL DISTRICT 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

76019, Ivano-Frankivsk, st. Carpathian, 15, tel. 42196, bzhd@nung.edu.ua 

 
Of all the statistical methods of research in ecology correlation analysis, which is used most of-

ten. Correlation is a convenient model for study of complex properties, a necessary element of any 

procedure of multidimensional static analysis. 

The overall correlation (correlation relationship) - is a connection between random variables X 

and Y, when each value of one of them corresponds to the value of another group. This talk about cor-

relation Y of X, if each value of xi values X (argument) factor corresponds to a specific group mean 

values yxi Y (functions, effective signs). 

To identify the impact of environmental factors on health Kalush industrial area index X (argu-

ment) responsible of harmful substances in soil, air and water. Factor Y (function) to answer a specific 

type of disease. Determined by such components as chlorine, magnesium, calcium, copper, zinc, cad-

mium, lead and their impact on the following diseases: congenital anomalies, blood diseases, tumors, 

skin diseases and others. The degree of pairwise correlation between X and Y was assessed by correla-

tion coefficient (r). When r <1 there is no correlation at r = 1-2 - weak correlation, with r = 3-5 - aver-

age correlation, with r> 5 - a strong correlation. 
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Е.Е. СКИБА (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗА  

ВІДПОВІДНИМИ КАТЕГОРІЯМИ 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, тел. 42196, Elichka_jan@mail.ru 
Сучасні комплексні оцінки забрудненості підземних вод є досить різнорідними система-

ми методів оцінки різного ступеню формалізації. Загальноприйнятого методу комплексної оці-

нки забрудненості підземних вод не існує. Це пов’язано з тим що всі вони мають ряд недоліків. 

Окрім того, деякі з них дуже складні у використанні, а інші не зручні, або не можуть бути ви-

користані при нестачі інформації. Тому виникає необхідність в розробці простої в користуванні 

методики, яка б давала можливість включити в оцінку всі без виключення показники якості во-

ди, які отримали за даними спостережень. 

Відмітимо, що лише динаміка зміни якості вод у спостережних свердловинах за хімічни-

ми показниками, не дає чіткої картини їх загальної забрудненості, а тому необхідно провести 

оцінку якості води, що базується на системі контрольних показників, з якими порівнюється як-

ість досліджуваної води. Контрольна база повинна якомога повніше описувати природний стан 

водного об’єкта та основні вимоги до якості води при різних видах її використання. Найчастіше 

для цього використовуються критерії якості води, рідше проводяться конкретні гідрохімічні 

дослідження району для створення відповідної контрольної бази. Найчастіше оцінка та класи-

фікація якості води базується на окремих критеріях, що є показниками найвідчутніших проце-

сів забруднення води. 

Створення таких комплексних геоінформаційних систем із банком кадастрової інформа-

ції про водний фонд, водні ресурси та засоби їх використання й регулювання, територіально-

галузеву структуру водогосподарського комплексу, якість підземних вод в джерелах свердло-

вин значно поліпшила б ситуацію в управлінні водними ресурсами, давши можливість своєчас-

ної оцінки якості водних об’єктів, встановлення їх придатності для різних видів практичного 

використання та розробці способів поліпшення якості води в Північно-Східному регіоні та Ук-

раїні в цілому. 

E.E. SKYBA (UKRAINE, IVANO-FRANKIVSK) 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF QUALITY GROUNDWATER RESPECTIVE 

CATEGORY 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

76019, Ivano-Frankivsk, st. Carpathian, 15, tel. 42196, Elichka_jan@mail.ru 
Modern integrated assessment of groundwater contamination is very heterogeneous systems of 

different methods for assessing the degree of formalization. Conventional method of integrated as-

sessment of groundwater contamination does not exist. This is because they all have some drawbacks. 

In addition, some of them very difficult to use while others are not comfortable or can not be used for 

the lack of information. Therefore, there is a need to develop simple to use methods that would give 

the opportunity to include in the assessment of all without exception indicators of water quality that 

received by the observational data. 

Note that only the dynamics of change in water quality in observation wells for chemical indica-

tors do not give a clear picture of the total contamination and therefore need to assess water quality 

based on a system of benchmarks, which compares the quality of the investigated water. The control 

framework should describe as fully as possible the natural state water bodies and the basic require-

ments for water quality in different types of use. Most often used for this water quality criteria, rarely 

carried out specific hydrochemical study area for an appropriate control framework. Often, evaluation 

and classification of water quality based on specific criteria that are most tangible indicators of water 

pollution processes. 

Creation of comprehensive GIS inventory information from the bank of water fund, water re-

sources and their use and regulation of territorial and sectoral structure of water services, the quality of 

groundwater sources in wells has improved to the situation in water management, making it possible 

to timely assess the quality of water facilities, establishing their suitability for different types of practi-

cal use and develop ways to improve water quality in North-Eastern region and Ukraine in general. 

mailto:Elichka_jan@mail.ru
mailto:Elichka_jan@mail.ru


 

Семінар 1-2                                                                                                          Seminar 1-2 

35 

Ю.С. ГОЛІК, О. Е. ІЛЛЯШ (УКРАЇНА, ПОЛТАВА) 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ  

СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ ПОЛТАВЩИНИ:  

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА «ДОВКІЛЛЯ –  2015»  

Полтавський національний технічний університет  імені Юрія Кондратюка,  

м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, e-mail: golik38@rambler.ru 
На сьогодні й на майбутній період до 2020 року в Україні законодавчо передбачено 

здійснення регіональної екологічної політики за рахунок механізму розроблення та реалізації 

комплексних і цільових програм регіонального й місцевого рівня. Полтавському національному 

технічному університету імені Юрія Кондратюка було доручено очолити роботу з розроблення 

регіональної екологічної програми на період до 2015 року.  

Основна цільова спрямованість програми «Довкілля -2015» обумовлена проголошеними 

й законодавчо затвердженими національними стратегічними цілями. З іншого боку, формуван-

ня програми на період 2012 - 2015 років є послідовним продовженням формування комплекс-

ного управління станом довкілля Полтавщини, закладених на етапах розроблення й виконання 

екологічної Програми у період 2001-2010 років. Для визначення пріоритетних напрямів пода-

льшого екологічного розвитку Полтавщини було здійснено: 1) аналіз екологічної ситуації в 

Полтавській області, що склалася станом на 2010-2011 роки, та динаміки її змін порівняно з 

періодом 2006-2009рр.; 2) аналіз національних пріоритетів екологічної політики України на пе-

ріод до 2020 року, враховуючи специфіку розвитку регіону та сучасної екологічної ситуації; 3) 

оцінка ефективності виконання обласної екологічної Програми -2010 та проведення ранжуван-

ня екологічних проблем та видів природоохоронної діяльності за ступенем їх актуальності й 

рівнем виконання. 

Головним очікуваним результатом від виконання програми «Довкілля-2015» є форму-

вання комплексного підходу до управління станом довкілля, стабілізація й поетапне поліпшен-

ня екологічної ситуації в регіоні, підвищення рівня громадської екологічної свідомості. 
 

YORIY HOLIK, OKSANA ILLIASH, (UKRAINE, POLTAVA) 

STAGES OF FORMATION OF THE INTEGRATED STATE OF THE ENVIRON-

MENT OF THE POLTAVA REGION: REGIONAL PROGRAM «ENVIRONMENT – 

2015» 

Poltava National Technical University named after Yu.Kondratyuk,  

Poltava, ave. Pervomaisliy, 24, e-mail: golik38@rambler.ru 
Today and for the future through 2020 in Ukraine according to the envisaged implementation 

of the regional environmental policy at the expense of the development and implementation of com-

prehensive and targeted programs for regional and local level. Poltava National Technical University 

named after Yuri Kondratuk was assigned to lead the development of a regional environmental pro-

gramme for the period up to 2015.  

The main focus of the program «Environment‒2015» is proclaimed and according to the ap-

proved national policy objectives. On the other hand, the programme for the period 2012-2015 years ‒ 

is a continuation of the formation of the integrated environment of Poltava region as embodied in the 

stages of development and implementation of environmental Programmes in the 2001 ‒ 2010. To de-

termine  the  priority  directions  of further  development of the Poltava region environmental was: 1) 

analysis of the environmental situation in the Poltava region, situation as of 2010 ‒ 2011, and it 

changes as compared with the period 2006-2009; 2) analysis of national priorities of environmental 

policy of Ukraine through 2020, taking into account the specifics of the development of the region and 

of the modern ecological situation; 3) evaluation of the regional environmental Program‒2010 and 

ranking of environmental problems and the kinds of environmental activities by degree of their rele-

vance and level of performance. 

The main expected result of the execution environment "is the formation of 2015 ‒ a compre-

hensive approach to the management of the environment, and how to improve environmental stabiliza-

tion of the situation in the region, raising the level of public environmental awareness. 
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В.И. УБЕРМАН 1), Л.А. ВАСЬКОВЕЦ 2) (УКРАИНА, ХАРЬКОВ) 

ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВУ ВСЛЕДСТВИЕ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
1) УкрНИИЭП, 61166, г. Харьков, ул. Бакулина, 6, vlad.uberman@gmail.com 

2) НТУ «ХПИ», 61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21, ludmila.vaskovets@yandex.ua 

 
         Системно изучены теоретические и методические принципы экологической части дей-

ствующей Методики расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству вследс-

твие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, 

особенности её практического применения и судебного рассмотрения результатов. Указывают-

ся и обсуждаются недостатки Методики, которые препятствуют её практическому использова-

нию и фактически выводят водопользователей–нарушителей из–под влияния государственного 

регулирования водопользования и действия экономических санкций. Существование таких 

проблем лишает органы Государственной экологической инспекции инструментов оценки 

убытка и легитимного взыскания компенсации по соответствующим требованиям хозяйствен-

ного и экологического законодательства. Показаны пути и способы решения указанных про-

блем. При этом используется предложенная авторами общая концепция арбитражного эффекта 

экологического контроля. Проанализированы понятия и термины, корректность которых влияет 

на результативность Методики. Определен объем и содержание действий контролирующего 

органа, удовлетворяющих требованиям применения Методики. Рассмотрена концепция много-

компонентного сброса загрязняющих веществ с возвратной водой. Описаны события, подле-

жащие оцениванию Методикой, требования к установлению факта причинения убытков (нару-

шения). Указаны необходимые измерения при контроле соблюдения нормативов сброса. Ана-

лизируются прототипы и аналоги Методики. Приводятся примеры судебных решений по спо-

рам о расчетах убытков и взыскании возмещений. Даны сравнительные расчеты для существу-

ющего и предложенного вариантов Методики. 

 

V.I. UBERMAN 1), L.А. VASKOVETS 2) (UKRAINE, KHARKIV) 

PRINCIPLES AND PROBLEMS OF DETERMINING THE LOSSES CAUSED FOR 

THE STATE AS A RESULT OF THE DISCHARGES OF POLLUTANTS 
1) UkrSRIEP 61166, c. Kharkiv, Baculina str., 6, vlad.uberman@gmail.com 

2) NTU «KhPI» 61002, Frunze str., 21, ludmila.vaskovets@yandex.ua 

 
         Systematically studied the theoretical and methodological principles for the environmental di-

mensions of the current “Method for calculating the compensation for damages caused by violations of 

state law on the protection and rational usage of water resources”, the features of practical application 

and judicial scrutiny for results of the Method. Identifies and discusses the disadvantages of the Meth-

od that hinder its practical use and, actually, derives offending water users from the influence of state 

regulation of water use and from the impact of economic sanctions. The existence of such problems 

deprives organs of the State Ecological Inspectorate of assessment tools and the loss of legitimate re-

covery of compensation under the relevant requirements of the economic and environmental legisla-

tion. The ways and means of solving these problems are given. It uses the general concept proposed by 

the authors of the arbitration effect of environmental control. Analyzed the concepts and terms, from 

the correctness of which depends the effectiveness of the Method. Defined the scope and content of 

action of supervisory authority, satisfy the requirements of the application of the Method. The concept 

of multi-component pollutant discharge with returned water is considered. The events subjecting to 

evaluation of the Method and the requirements to establish the fact of causing damage (damage) are 

described. The necessary measurements in monitoring compliance with standards for discharge are 

given. Prototypes and analogs for the Method are analyzed. The examples of judments on disputes 

about the calculation of damages and recovery of refunds are given. The comparative calculations of 

damages as for existing as for proposed options of Method are given. 
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В.О.ЮРЧЕНКО, О.В.БРИГАДА, М.В.КОРОТЧЕНКО (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ВІДВЕДЕННЯ ТА ОЧИСТКА ЗМИВІВ З АВТОМО-

БІЛЬНИХ ДОРІГ 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський націона-

льний університет будівництва та архітектури,  

м. Харків, вул. Петровського, 25; м. Харків, вул. Сумська, 40 

yurchenko.valentina@gmail.com 
Забезпечення своєчасного і цілеспрямованого збору й відводу води з поверхні автомо-

більних доріг (з наступним її очищенням від забруднень) є однією з основних задач підвищення 

технічного рівня цих об'єктів, екологічної безпеки їхньої експлуатації  та безпеки руху. У рі-

шенні проблеми відводу й очищення води з поверхні автомобільних доріг важливе  місце нале-

жить технологічному аналізові стічних вод - установленню  ступеня й природи забруднення 

води, виявленню можливості застосування тих або інших методів очищення й особливостей 

поводження компонентів стічних вод у процесі обробки. Для одержання проб поверхневого 

стоку з автомобільних доріг використовували змив ватяним тампоном у визначений обсяг дис-

тильованої води з відомої площі дорожнього покриття. За формулами розрахунків характерис-

тик поверхневого стоку, розробленими у різних нормативних документах, можна перерахувати 

одержувані гідрохімічні показники штучних змивів у характеристики, відповідні тим, що одер-

жують при аналізі реального дощового змиву з дороги. 

В модельних змивах з автомобільних доріг відзначається кореляція між концентрацією 

завислих речовин і інтенсивністю руху автотранспорту. Технологічний аналіз установив в мо-

дельних змивах з автомобільних доріг високий вміст важких фракцій нафтопродуктів (до 63% 

загального вмісту завислих речовин), які негативно впливають на осадження зависі. У схемі 

очищення таких стічних вод необхідно передбачати спеціальні заходи щодо інтенсифікації 

прояснення суспензій (коагуляція, флокуляція) у відстійниках або застосовувати інші методи 

очищення. У змивах на ділянках паркування автомобілів установлено підвищений вміст амо-

нійного азоту (> 3 мг/дм3 в перерахунку на реальний дощовий змив). Для ефективного вида-

лення цього екологічно небезпечного забрудника необхідно передбачати спеціальні заходи. 

V.O.YURCHENKO, О.V.BRYGADA, М.V.KOROTCHENKO 

ECOLOGICALLY SAFE REMOVAL AND CLEARING OF WASHOUTS 

FROM HIGHWAYS 

Kharkov national automobile-highway university, Kharkov national university of 

building and architecture 

Maintenance of duly and purposeful gathering and water drainage from a surface of highways 

(with subsequent treating of pollutions) is one of the primary goals of technical level these objects, 

their ecological safety operation and traffic safety increasing. In the decision of a problem of removal 

and water treating from a highways surface the important place belongs to the technological analysis 

of sewage - to an establishment of a degree and the nature of water pollution, revealing of application 

opportunity of clearing methods and features of sewage components behavior during processing. For 

reception of superficial drain tests from highways used washout by a wadded tampon in the certain 

volume of the distilled water from the set area of a road covering. Under formulas of the surface run-

off characteristics calculations, developed in various normative documents, it is possible to count re-

ceived hydrochemical parameters of artificial washouts in the characteristics, adequate to what receive 

at the analysis of real rain washout from road. 

In modelling washouts from highways correlation between concentration of the weighed sub-

stances and intensity of movement of motor transport is marked. The technological analysis has estab-

lished in modelling washouts from highways the high contents of heavy oil products fractions (up to 

63 % of the common contents of the suspended matter) which negatively influence on sedimentation 

of a suspension. In the scheme of treating of such sewage it is necessary to provide special actions for 

intensification of a suspension precipitability (coagulation, flocculation) in clarifiers or to apply other 

methods of clearing. In washouts on sites of cars parking the elevated maintenance of ammonium ni-

trogen (> 3 mg/dm3 in recalculation on real rain washout) is established. For effective removal of this 

ecologically dangerous pollution it is necessary to provide special actions. 

mailto:yurchenko.valentina@gmail.com
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О.І.КАНЮКА, О.Я.ЗАХАРІВ, О.В.ПАВЛІВ (УКРАЇНА, БЕРЕЖАНИ) 

ВИЯВЛЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ ГЕРБІЦИДІВ  

У ЦУКРОВИХ БУРЯКАХ 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористу-

вання України «Бережанський агротехнічний інститут» 

Тернопільська область  м.Бережани   вул.Академічна, 20 
В господарствах з використанням інтенсивних технологій вирощування цукрових буря-

ків широко застосовують гербіциди. В Тернопільській області  перевагу віддають препаратам 

триазинової групи. Це високоефективні препарати, але стійкі у зовнішньому середовищі. Пері-

од напіврозпаду складає 1-4 роки, залежно від дози препарату, типу ґрунту, вологи, кількості 

опадів. Метою досліджень було в бурякосіючих господарствах, на період збирання врожаю цу-

крових буряків, визначити наявність залишкових кількостей триазинових гербіцидів в грунтах  

і цукрових буряках. Визначення проводили методом газорідинної хроматографії в Тернопільсь-

кому центрі «Облдержродючість». 

Встановлено, що в господарствах де в якості гербіциду використовували Симазин в дозі 

8-12 кг/га (за інструкцією) в зразках ґрунту на глибині 0-50 см залишкові кількості препарату 

складали 0,12-0,14 мг/кг, що не перевищує ГДК. В гичці симазину виявлено 0,82-0,86 мг/кг, в 

коренеплодах 0,12-0,32 мг/кг, що вище санітарно-гігієнічної норми. 

В господарствах де використовували Базудин в дозі 1-1,2 кг/га (за діючою речовиною) 

виявлено такі залишкові концентрації  препарату в грунті: на глибині  0-5 см- 0,23-0,25 мг/кг; 5-

15 см-0,15-0,18 мг/кг; 25-50 см- 0,05-0,08 мг/кг, що вище ГДК. В коренеплодах і гичці буряків 

залишкових кількостей Симазину не виявлено. 

При застосуванні триазинових гербіцидів на плантаціях цукрового буряка, на період 

збирання врожаю, залишкові кількості вище ГДК Базудину виявляли в грунті на глибині до 50 

см. Препарат відсутній в коренеплодах і гичці. Симазин не виявили в грунті, а в коренеплодах 

його залишкові кількості складали 0,12-0,14 мг/кг, у гичці 0,82-0,86 мг/кг, що вище санітарно-

гігієнічної норми. 

 

O.I. KANYUKA,   O.Y. ZAKHARIV,  O.V. PAVLIV   (UKRAINE, BEREZHANY) 

DETERMINATION OF HERBECIDE RESIDUES IN SUGAR BEET  

Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

"Berezhany Agrotechnical Institute" Ternopil region, Berezhany, Academichna St., 20 
Herbicides are widely used on farms which use intensive technology of sugar beet growing. In 

Ternopil region the preference is given to the Triazine family of herbicides. It is highly effective but 

persistent in the environment. The herbicide half-life is 1-4 years varying by application rate, type of 

soil, moisture, precipitation. The purpose of the research was to determine the triazine herbicide resi-

dues in soil and in sugar beet at the harvesting period on sugar beet cultivation farms. The method of 

gas-liquid chromatography was used for the assessment which was conducted in Ternopil centre 

"Oblderzhrodyuchist". It was determined that on farms which applied «Simazine» as a herbicide at the 

rate of 8-12 kg/ha (according to the directions for use) its residue in the soil sampled to a 0-50-

centimeter depth was 0.12-0.14 mg/kg which does not exceed maximum allowable concentration. The 

residue of «Simazine» in sugar beet top was 0.82-0.86 mg/kg; in the root it was 0.12-0.32 mg/kg 

which exceeds fixed sanitary and hygienic norms.  

On farms where «Bazudin» was applied at the rate of 1-1.2 kg/ha (according to the active in-

gredient) such concentration of its residues in the soil was determined: in the soil sampled to a 0-50-

centimeter depth it was 0.23-0.25 mg/kg; at depth of 5-15 cm - 0.15-0.18 mg/kg; at 25-50 cm - 0.05-

0/08 mg/kg which exceeds maximum allowable concentration. «Simazine» residues in root and sugar 

beet top were not determined. 

When using the triazine family of herbicides in sugar beet fields, the residue of «Bazudin» 

which exceeds maximum allowable concentration was determined at the harvesting period in the soil 

sampled up to 50 cm. There were no residues of this herbicide in root and sugar beet top. «Simazine» 

was not determined in soil but its residue in root was 0.12-0.14 mg/kg and in sugar beet top it was 

0.82-0.86 mg/kg which exceeds fixed sanitary and hygienic norms. 
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В.О. ЮРЧЕНКО, Л.С. МИХАЙЛОВА (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМІСІЇ НАФТОПРОДУКТІВ,  

ЩО СТВОРЮЄ АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Харків, 

вул. Петровського, 25, eco@khadi.kharkov.ua 

В ході експерименту були досліджені кількісні та якісні характеристики емісії нафтопро-

дуктів від автодоріг м. Харкова та Харківської області на придорожній простір, а також особ-

ливості забруднення ґрунтів придорожнього простору нафтопродуктами. В якості середовища, 

що депонує нафтопродукти, які надходять повітряним шляхом від дороги на ґрунти придорож-

нього простору, використовували сніговий покрив, утворений за певний час на певній площі. 

Експериментальне дослідження ґрунту, що є найбільш консервативним середовищем придоро-

жнього простору, дозволило відстежити і усереднити показники інгредієнтного забруднення 

нафтопродуктами за досить тривалий період часу. Встановлено, що інтенсивність потоку наф-

топродуктів від автомобільної дороги на ґрунти придорожнього простору корелює зі ступенем 

їх забруднення нафтопродуктами. Потік нафтопродуктів від автодороги через атмосферу на 

ґрунти придорожнього простору становить 44-100 мг (м2 добу)-1 в залежності від інтенсивності 

руху, типу прибирання снігу, висоти бордюру та особливостей розсіювання. У міру віддалення 

від бровки дороги концентрація нафтопродуктів у поверхневому шарі ґрунтів стійко знижуєть-

ся, досягаючи на відстані 60м нормативу орієнтовно допустимої концентрації. Відзначено по-

зитивний вплив на затримання нафтопродуктів, що викидаються автотранспортом, висоти бор-

дюру (не менше 40 см) і низькорослих зелених насаджень (нижня межа крони не вище 0,1-0,15 

м). Поблизу дороги швидкість зниження концентрації нафтопродуктів по глибині ґрунтового 

профілю до 4 см змінюється з відносно постійною швидкістю 60-96 мг (кг·см)-1, а потім різко 

зростає практично на порядок. На відстані 60м від дороги зниження концентрації нафтопродук-

тів по дослідженій глибині ґрунтового профілю відбувається рівномірно з середньою швидкіс-

тю 10-22 мг(кг·см)-1. Швидкість накопичення нафтопродуктів у ґрунті біля узбіччя становить 

близько  

195 мг(кг·рік)-1. 

 

V.A. YURCHENKO, L.S. MIKHAILOVA (UKRAINE, KHARKOV) 

QUAN TITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF OIL PRODUCTS 

EMISSION CAUSED BY MOTORROADS 

Kharkiv National Automobile and Highway University, 61002 Kharkov, 25 Petrovskogo Str. 

eco@khadi.kharkov.ua 

Quantitative and qualitative characteristics of oil products emission caused by motor roads of 

the city of Kharkov  and Kharkiv region its influence on the roadside area, as well as characteristics of 

pollution of roadside area by oil products were analyzed during the experiment. Snow cover building 

up for a certain period of time in a certain area was used as a medium depositing oil products transmit-

ted by air from a motor road to the soil of the roadside area. Experimental investigation of soil, which 

is the most conservative medium of the roadside area, enabled the researchers to monitor and to aver-

age the rates of ingredient oil products pollution for a considerable period of time. It has been estab-

lished that intensity of oil products flow from a motor road to the soil of the roadside area correlates 

with its pollution rate. Oil products flow from a motor road through the atmosphere to the soil of the 

roadside area amounts to 44-100 mg(m2 day)-1 depending on traffic intensity, type of clearing up the 

snow, kerb height and dispersion characteristics. The further away from the road edge the lower is oil 

products concentration in the soil surface layer reaching approximate permissible concentration rates 

at a distance of 60 m. Kerb height (no less than 40 cm) and low greenery (lower level of the crown not 

higher than 0,1-0,15m)  proved to contribute to trapping oil products caused by traffic. Oil products 

concentration reduction rate is relatively constant and amounts to 60-96 mg(kg·cm)-1 in the layer up to 

4 cm deep,then sharply increasing almost by a factor of ten. At a distance of 60m from the road oil 

products concentration reduction rate  in the investigated layer is constant and averages 10-22 

mg(kg·cm)-1. Oil products accumulation rate in the soil near the road makes approximately 195 

mg(kg·year)-1. 

mailto:eco@khadi.kharkov.ua
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П. П.  МЕЛЬНИК  (УКРАЇНА, КИЇВ) 

СИНЕРГІЯ В УПРАВЛІННІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ 

Інституту екології і природокористування НААН 

03143, м. Київ-143, вул. Метрологічна, 12, Україна, e-mail: agroecology_naan@ukr.net 

 

Теорія синергетики активно розроблялась у різних країнах світу. Особливо широке по-

ширення набули наукові школи І. Пригожина, Г. Хакена, Ф. Варела, Е. Ласло, К.Майнцера, Б. 

Мандельброта, Е. Морана та інші. Нові нетрадиційні  підходи синергетичного бачення форму-

ються в управлінні природокористуванням в галузі сільськогосподарського виробництва. Тер-

мін “синергія” в перекладі грецького означає співдію, сумісне функціонування систем або 

компонентів однієї системи, коли сумарний результат (ефект) від їх взаємодії перевищує суму 

локальних ефектів від дії кожного окремого компонента. Особливо вона представлена в системі 

екологічного менеджменту, який виконує функції контролювання, прогнозування, управління 

якістю сільськогосподарської продукції, системи захисту рослин від шкідливих організмів, 

ефективного використання і відтворення природних ресурсів та охорони навколишнього при-

родного середовища. Такий системний підхід до синергії в еколоічгному менеджменті сільсь-

когосподарського виробництва може виділяти її у “синергетичну економіку”, яка відноситься 

до економічних наук. Вона має просторово-часовий вимір.  

Отже, синергія є одним із важливих потенціалом в управлінні природокористуванням у 

галузі сільськогосподарського виробництва. 

 

 

P. P. MELNYK  (UKRAINE, KIEV) 

SYNERGY IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Institute of Ecology and Environmental Management NAAS 

12, Metrologichna Str., Kiev, 03143, Ukraine e-mail: agroecology_naan@ukr.net 

 

The theory of synergetics was actively developed in different countries. The best known scien-

tific schools were founded by I. Prigogine, H. Haken and F. Varela, E. Laszlo, K. Maincer, B. Man-

delbrot, E. Moran. New innovative approaches in synergetic vision are formed in environmental man-

agement of agricultural production. The term "synergy" in Greek means cumulative action, co-

operation of systems or different components of one system where the overall result (effect) of their 

interaction exceeds the amount of local effects. Especially it is represented in the system of environ-

mental management. It serves as the monitoring, forecasting, quality control, plant protection, effec-

tive use and reproduction of natural resources and environmental protection instrument. This systemat-

ic approach to synergy in environmental management can be separated into the new science – "syner-

getic economics", which relates to economics and has a space-time dimensions. 

Thus, synergy is an important potential in environmental management. 
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Л.І. САХАРНАЦЬКА (УКРАЇНА, УЖГОРОД) 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВЕДЕННЯ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ГІРСЬКИХ УМОВАХ  

Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет” еко-

номічний факультет(ostapchik81@ukr.net) 

 
Антропогенна трансформація природних екосистем Карпат, що зумовила пору-

шення природозахисної та природорегулювальної ролі гірських лісів, потребує терміно-

вого перегляду принципів господарювання та ширшого впровадження екологічних норм 

лісокористування. Деякі положення щодо вдосконалення питань екологічності гірського 

лісівництва зазначають, що екологічно безпечне безперервне лісокористування має за-

безпечувати формування пропорційної вікової структури лісових насаджень водозборів, 

коли наявність планових зрубів не знижує до критичної межі водорегулювальну та ґрун-

тозахисну роль лісового покриву. В цілому для гірських умов більшість дослідників від-

дають перевагу водорегулювальній функції лісів та її підтримці шляхом утворення опти-

мальної лісистості. Однак лісистість території не завжди є універсальним орієнтиром що-

до покращення стану антропогенно порушених ландшафтів. Це обумовлено тим, що в 

екосистемі ландшафту, окрім лісів певне значення мають й інші природні екосистеми, 

сукупний ефект стану ландшафту є результатом складної взаємодії цих екосистем. З по-

зицій сталого розвитку, слід прагнути до підтримання всіх біосферних функцій природ-

них екосистем (у тому числі і лісів) у ландшафті максимально повного та збалансованого 

використання природних ресурсів з дотриманням екологічно допустимих норм антропо-

генних навантажень на відповідні угіддя. 

 

SAKHARNATSKA L. (UZHGOROD, UKRAINE) 

SUSTAINABLE FORESTRY IN MOUNTAINS: THE WAYS OF IMPROVEMENT 

State higher educational institution “National University of Uzhgorod”,  

Faculty of Economics (ostapchik81@ukr.net) 

 
The degradation of mountain forests’ environmental role was caused by anthropogenic trans-

formation of natural ecosystems in Carpathians. This situation needs urgent review of modern forest 

management principles. The implementation of new environmental norms and standards in forestry is 

necessary to assure sustainable development of mountain landscapes. The sustainable forest’s use im-

proves their age-class composition. It also guarantees that all the fellings will not cause the decrease of 

water-regulating and soil-protective roles of forests lover than critical levels. The majority of scientists 

consider optimal forest cover percent to be the key feature that influence the water-regulating role of 

mountain forest. However, this parameter is not always a universal reference point for the improve-

ment of devastated landscapes. This is because mountain landscapes include not only forests, but also 

other ecosystems and their components. Thus, the general landscape’s state is a result of synergetic 

actions and reactions of these compartments. According to the principles of sustainable development, 

the improvement of biosphere functions of forests and other ecosystems is a top priority of modern 

ecology. It allows intensive but well-balanced use of natural resources. 

mailto:ostapchik81@ukr.net
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М.Х. ШЕРШУН (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВ-

НИХ ПРИНЦИПІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРС-

ТВА В УКРАЇНІ 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокорис-

тування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Верховна Рада України 

(Shershun.Mykola@rada.gov.ua) 

 
У результаті проведених досліджень запропонована модель реалізації основних засад 

збалансованого ведення лісового господарства (ЗВЛГ) шляхом залучення додаткового еколого-

економічного ресурсу та його нормативно-правового супроводження. Основними джерелами 

додаткових надходжень визначено підвищення ефективності використання лісових ресурсів 

шляхом отримання додаткового ресурсу у результаті зниження загальних втрат запасів дереви-

ни при вирощуванні, підвищенні ефективності використання річного приросту деревини та за-

провадження заходів щодо зниження собівартості заготівлі лісової продукції. Додатковим фі-

нансовим ресурсом передбачено також надходження від реалізації екологічних послуг лісових 

екосистем що передбачає отримання доходів від реалізації вуглецевих квот та позитивного 

впливу лісових екосистем на урожайність сільськогосподарських культур. При цьому частка 

отриманих доходів від реалізації вуглецевих квот розраховуватиметься відповідно до їх вкладу 

у вуглецевий баланс. Розподіл отриманих додаткових фінансових ресурсів буде направлено на 

виконання критеріїв ЗВЛГ що забезпечить їх розширене відтворення. Даний механізм запропо-

новано реалізувати завдяки прийняття та впровадження законодавчо-нормативних документів 

та прийняття відповідних законів, які б стимулювали прийняття відповідних управлінських рі-

шень. Зокрема, доцільним є прийняття Закону щодо земель сільськогосподарського та лісогос-

подарського призначення; удосконалення основних нормативних засад щодо проведення рубок 

головного користування та удосконалення законодавства щодо розподілу доходів від реалізації 

вуглецевих квот. 
 

SHERSHUN M.H. (UKRAINE, KYIV) 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF BASIC PRINCI-

PLES OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN UKRAINE 

The Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Environmental Policy, Natural Re-

sources and Elimination of Consequences of the Chernobyl disaster, Parliament of Ukraine 

(Shershun.Mykola @ rada.gov.ua).  

 
As a result of the research the model of basic principles of sustainable forest management 

(SFM) by bringing additional environmental and economic resource and its legal support. The main 

sources of additional revenue determined efficiency of forest resources by obtaining additional re-

sources resulting in lower overall costs of inventories of wood in the cultivation, increasing efficiency 

of annual growth of wood and the introduction of measures to reduce the cost of harvesting forest 

products. Additional facilities include also revenues from the sale of environmental services of forest 

ecosystems that provide income from the sale of carbon credits and the positive impact of forest eco-

systems to yield crops. The share of income received from the sale of carbon credits calculated in ac-

cordance with their contribution to the carbon balance. Division received additional financial re-

sources will be sent pursuant to the criteria that will ensure their SFM expanded reproduction. This 

mechanism proposed to implement by adopting and implementing legislative and regulatory docu-

ments and appropriate laws that would stimulate the adoption of appropriate management decisions. In 

particular, it is appropriate to the Law on agricultural land and forestry, improve the basic regulatory 

framework for the conduct of major harvesting and improvement of legislation on the distribution of 

income from the sale of carbon credits. 

mailto:Shershun.Mykola@rada.gov.ua


 

Семінар 1-2                                                                                                          Seminar 1-2 

43 

О.І. ДРЕБОТ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛІСІВНИЦТВІ УКРАЇНИ 
Інститут агроекології і природокористування НААН України 

drebot_oksana@ukr.net 

 

Для здійснення екологічного менеджменту в лісівництві неперевершеною є класифікація 

типів лісорослинних умов, розроблена свого часу український вченим-лісівником, академіком 

АН УРСР П.С.Погребняком. Найбільш достовірним є облік лісів, що здійснюється Державним 

агентством лісових ресурсів України, дані якого є офіційно визначеними та свідчать про розпо-

діл земельних ресурсів України між користувачами різних видів економічної діяльності. Вихо-

дячи з цього в державі здійснюється економічний та екологічний менеджмент. 

З погляду щодо здійснення екологічного менеджменту в лісівництві України практика 

землекористування опирається на облікову категорію земельних ресурсів “Ліси та інші лі-

совкриті площі” (ЛІЛВП), з яких 8238,7 тис. га є вкритими лісовою рослинністю (14,2 % лісис-

тості). В європейській системі обліку показник лісистості не обчислюється. 

Сучасний екологічний менеджмент має ґрунтуватись на тому, що об’єктом праці для 

здійснення лісівництва є земля, як природний ресурс і основний фактор, що має свої виміри не 

тільки за площею відповідних ділянок, але й за показниками трофності (багатства на органічні 

сполуки) та їх гідротопами (рівнем вологості). 

Отже, вирішальним у сучасних умовах здійснення екологічного менеджменту в лісівниц-

тві Україні є не стан земельних ресурсів, а їх еколого-економічне значення. Основне завдання 

полягає в тому, щоб не зменшити площу лісових екосистем, а також поліпшити їх стан і еколо-

гічну стійкість, забезпечити їх сталий розвиток. 

Екологічний менеджмент вимагає також розробку і юридичне затвердження одного з 

найважливіших термінів у лісівництві – терміну – “ліс”. 

 

DREBOT O.I. (UKRAINE, KYIV) 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN FORESTRY (UKRAINE) 
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS 

drebot_oksana@ukr.net 

 

Implementation of environmental management in forestry needs a strong scientific basis. The 

classification of forest site types developed by famous Ukrainian scientist, Professor Petro Pohrebnyak 

gives unique opportunities for such activities. Nowadays the forest inventory in Ukraine is organized 

and performed according to his recommendations. The most reliable data about forests state in 

Ukraine is collected by State Agency of Forest Resources of Ukraine. This official information tells 

about the structure of forest sites, forest owners and tenants. Economical and ecological management 

in forestry is based on this information. 

Land-use management in forestry consists of several important components. One of them is 

land-use inventory. The main category here is “Forests and other forest-covered areas”. In Ukraine 

there are 8238.7 thousand hectares of such areas. That is equal to 14.2% of total area of Ukraine. In 

Ukrainian practice this parameter is called forest-land percentage. It is considered to be the most im-

portant and valuable categories of national environmental management system. However in other Eu-

ropean countries this parameter is not so widespread. 

Modern environmental management considers the land to be the main resource for forestry. At 

the same moment it is also the most important factor that includes not only such features as area, but 

also soil organic matter content, moisture etc. 

Thus, the important problem of forestry and environmental management in Ukraine is not only 

the conditions of land resources, but also their ecological end econimical values. The main assignment 

of environmental management of forests is to increase the areas under forests and to improve their 

ecological state for their systainable development. 

There is one more important tasks of Ukrainian environmental management. It is neccessary to 

give explanation and confirm the most important term in forestry – “forest”  
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С.І. АЗАРОВ, Ю.В. ЛИТВИНОВ, В.Л. СИДОРЕНКО (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ЕКОЛОГІЧНА  БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ  

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України 

пр. Науки, 47, м. Київ, 03680, Україна. E-mail: interdep@kinr.kiev.ua 

В Україні, як в усіх цивілізованих країнах, пріоритетним національним інтересом є забез-

печення екологічної безпеки в умовах потенціальних і реальних стихійних лих, аварій, катаст-

роф та інших надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Проблеми наукового пошуку при дослідженнях засад забезпечення державної безпеки в 

кризових ситуаціях включає чимало складових елементів, а саме, вірне тлумачення екологічних 

термінів, зрозумілих для науковців та практиків, формалізацію на вербальному рівні явищ або 

процесів пов'язаних з національною й екологічною безпекою та їх взаємодії. 

Аналіз чинного законодавства України та сучасної спеціальної еколого-правової літера-

тури дає підстави стверджувати, що найбільш повним і точним, розкриває поняття екологічної 

та національної безпеки з правової точці зору визначення: "екологічна безпека є складовою на-

ціональної безпеки, тобто такий стан розвитку суспільних правовідносин і відповідних їм пра-

вових зв'язків, за яких системою правових норм, інших державно-правових і соціальних засобів 

гарантується захищеність прав громадян на безпечне для життя та здоров'я довкілля, забезпе-

чуються регулювання здійснення екологічно небезпечної діяльності і запобігання погіршення 

стану довкілля та інших наслідків, небезпечних для життя та здоров'я особи, суспільства, яке 

потребує чіткої конституалізації в чинному законодавстві України". 

Дослідження понятійного категоріального апарату, що спрямоване на уточнення умов 

використання та змісту термінів «національна та екологічна безпека», дозволяє перейти до чіт-

кого розуміння ситуацій їхнього практичного застосування у державі. 

Таким чином можна стверджувати, що екологічна безпека в системі національної безпеки 

та її законодавчо-екологічне значення дає можливість бачити її цілісною зі своїми власними 

законами розвитку. 

 

S. AZAROV, YU. LYTVYNOV, V. SYDORENKO (UKRAINE, KYIV) 

ECOLOGICAL SAFETY AS FORMING NATIONAL SAFETY OF THE UKRAINE 

Institute for Nuclear Research National Academy of Sciences of Ukraine 

Nauky Av., 47, Kyiv, 03680, Ukraine. E-mail: interdep@kinr.kiev.ua 

In Ukraine, as in all civilized countries, the priority national interest is to ensure environmental 

safety in terms of potential and actual disasters, accidents, disasters and other emergencies of natural 

and man-made disasters. 

The problems of scientific research at the research foundations of national security in crisis situ-

ations include many components, namely, the correct interpretation of environmental terms that are 

understandable to scholars and practitioners to formalize verbal level phenomena or processes related 

to national and environmental security and their interaction. 

Analysis of current legislation of Ukraine and present special environmental and legal literature 

gives reason to believe that the most complete and accurate, discloses the concept of environmental 

and national security from a legal point of view of the definition: "Environmental security is a compo-

nent of national security, that this state of social relations and corresponding legal relationships in 

which the system of law and other state-legal and social protection of guaranteed rights of citizens to a 

safe and healthy environment, provided control of environmentally hazardous activities and prevent 

environmental degradation and other effects, life-threatening and health of individuals, society, which 

requires a clear definition in the current legislation of Ukraine". 

Investigation of conceptual categorical system, which aims to clarify the terms of use and con-

tent of the term "national and environmental security", allows access to a clear understanding of the 

situations of their practical application in the state. 

Thus it can be argued that environmental security in the national security and its legal and eco-

logical value gives the opportunity to see it whole with its own laws of development. 

mailto:interdep@kinr.kiev.ua
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О.І. МОРОЗ З.Р. , ТАРТАЧИНСЬКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВПЛИВ ХОТИСЛАВСЬКОГО РОДОВИЩА НА  ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН 

ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ 

(Національний університет «Львівська політехніка», olekxmoroz@gmail.com) 
Шацький національний парк, який входить до складу транскордонного біосферного ре-

зервату «Західне Полісся», сьогодні на межі екологічної катастрофи. Хотиславське піщано-

крейдяне родовище, яке знаходиться безпосередньо біля кордону з Україною, південніше насе-

леного пункту Хотислав Малоритського району Брестської області є потенційною загрозою 

стабільності його екосистеми. Розробка кар'єру може мати незворотні наслідки, в першу чергу 

для угідь, які розташовані від нього на відстані до 30 км. Кар’єр при його розгортанні перетне 

кілька водоносних горизонтів, один з яких створює внутрішній тиск, завдяки чому і в спеку, і в 

дощі Шацькі озера не змінюють свого рівня. Очікується техногенне забруднення поверхневих 

та грунтових вод, зниження рівня грунтових вод, який вже і так понизився внаслідок тотальної 

меліорації радянських часів. Під загрозою зникнення опиниться річка Рита, оз. Турське, яке є 

основним джерелом регулювання водного режиму на Турський осушувальної системи. Цілком 

ймовірно зменшення плеса місцевих озер і всихання лісів на території близько 10 тис. га. Це 

приведе до зникнення популяцій червонокнижних та рідкісних видів рослин і тварин, занепад 

туристичної діяльності в Шацькому районі, потягне за собою зменшення врожайності деяких 

видів сільськогосподарської продукції, прискорення руйнування торф'яників. Висихання 

торф’яників приведе в свою чергу до збільшення ризику самозаймання торфу і лісових пожеж. 

Промислові викиди заводів, які планується побудувати, матимуть негативний вплив на рослин-

ний і тваринній світ регіону. Хотиславське родовище знаходиться у зоні дії підземних землет-

русів силою в 1-2 бали. Навіть незначні підземні поштовхи можуть спричинити збій в системі 

підземних вод і призвести до утворення карстових пустот, які заповняться водами Шацьких 

озер. В комплекс досліджень екологічного стану регіону входять: спостереження за деформаці-

ями земної кори, карстовими процесами, вивчення зміни топографії прибережної смуги та ста-

ну дна найбільших озер, аналіз зміни рівня та хімічного складу води у водоймах, стану повітря 

та відтоку води з басейну р. Прип’ять, зміна її русла та інше. 

O. MOROZ, Z TARTACHYNSKA (UKRAINE, LVIV) 

IMPACT OF THE HOTYSLAVSK QUARRY ON  

THE SHATSK NATIONAL PARK ECOLOGICAL STATE 

(National University "Lviv Polytechnic", olekxmoroz@gmail.com) 
Shatsky National Park is part of a transboundary biosphere reserve "West Polissia", now on 

the brink of ecological disaster. Hotyslavsk sand and chalk quarry, which is located right near the bor-

der with Ukraine, south of the settlement Hotyslav in Malorytsky district of Brest region is a potential 

threat to the stability of its ecosystem. Development of a career may have irreversible consequences, 

especially for land, located in distance up to 30 km. Quarry with its deployment will cross several aq-

uifers, one of which creates internal pressure, so in the heat and rain Shatsk lakes do not change their 

level. Technogenic pollution of surface and groundwater, reducing the groundwater level, which is 

already decreased as a result of total reclamation of the Soviet era, are expected. Endangered will ap-

pear river Rita, Lake Tourske, which is the main source of regulation of water regime on Toursk 

drainage system. It is likely reduction local lakes area and forests withering on about 10 000 hectares. 

This will lead to the disappearance of populations of Redbook and rare plant and animal species, the 

decline of tourism in Shatsk area, would entail reducing the yield of some agricultural products, accel-

erating the destruction of peat bogs. Drying peat will lead to increased risk of spontaneous ignition of 

peat and forest fires. Industrial emissions of factories, that will build, will have a negative impact on 

flora and fauna in this region. Hotyslavsk deposit is located in the area of underground earthquake of 

1-2 points. Even minor tremors can cause a system crash groundwater and lead to the formation of 

karst cavities that become filled with Shatsk lakes water. The complex environment research of the 

region include: monitoring of the crust deformations, karst processes, learning changes of the coastal 

zone and lakes bottom topography, water level, chemical analysis of the water, air and outflow of wa-

ter from the basin of the river Prypiat, changing its channel, and others. 

mailto:olekxmoroz@gmail.com
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В.Г. ПЕТРУК, С.М. КВАТЕРНЮК, Ю.Ю. СИДОРЧУК (УКРАЇНА, ВІННИЦЯ) 

КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФІТОПЛАНКТОНУ У ФОТОБІОРЕАКТОРАХ  

Вінницький національний технічний університет,  

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95,  

petrukvg@gmail.com 
Значну частку відходів антропогенного походження складають біогенні органічні від-

ходи. При надходженні таких відходів зі стічними водами у навколишнє середовище відбува-

ється погіршення екологічного стану водойм та зниження якості поверхневих вод. Однак біо-

генні речовини, що скидаються у стічні води, можуть бути джерелом живлення фітопланктону 

у фотобіореакторах станцій очищення стічних вод. 

Для підтримування оптимальних умов у фотобіореакторі необхідно контролювати кон-

центрацію фітопланктону у реакторі, температуру та освітленість у певному діапазоні значень. 

Пропонується контролювати концентрацію частинок фітопланктону за допомогою спектропо-

ляриметричного методу, який полягає у порівняні масивів спектрополяриметричних зображень 

частинок фітопланктону, отриманих in vitro за допомогою ПЗЗ-камери на характеристичних 

довжинах хвиль пігментів. Також можливо контролювати концентрацію фітопланктону у фо-

тобіореакторі in situ на основі визначення кольору у проточному резервуарі та порівняння його 

зі шкалою кольорів, що відповідає відомим концентраціям. При цьому реєстрація кольору та-

кож здійснюється ПЗЗ-камерою, а прийняття діагностичного рішення виконується експертною 

системою на основі нечіткої логіки. 

 При використанні фітопланктону для виробництва біопалива чи біогазу слід вибирати 

той вид фітопланктону, що дозволить отримати з однакової площі реактора більший об’єм біо-

маси. У цьому випадку перспективними для використання є синьо-зелені водорості. Вони воло-

діють надзвичайно високою стійкістю до забруднюючих та токсичних речовин, які можуть по-

трапляти у стічні води. Крім того, синьо-зелені водорості за рахунок своїх фізіологічних особ-

ливостей створюють сприятливе середовище для розвитку в симбіозі з іншими групами мікро-

організмів. В результаті змішана культура може здійснювати повну чи часткову деструкцію 

складних органічних сполук, у тому числі пестициди, нафтопродуктів тощо.  

 

V.G. PETRUK, S.M. KVATERNUK, Y.Y. SYDORCHUK (UKRAINE, VINNITSA) 

THE CONCENTRATION CONTROL OF THE PHYTOPLANKTON IN PHOTOBI-

OREACTORS 

Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, Khmelnytske Highway, 95,  

petrukvg@gmail.com 
A significant proportion of anthropogenic wastes are biogenic organic waste. When you re-

ceive such waste from the wastewater into the environment is worsening ecological condition of water 

bodies and reduction of surface water quality. However, the nutrients discharged into the sewage can 

be a source of nutrition of phytoplankton in photobioreactor sewage treatment plants.  

To maintain optimal conditions in a photobioreactor that will receive the maximum amount of 

phytoplankton biomass for the year to monitor the concentration of phytoplankton in the reactor tem-

perature and light in a certain range of values. It is proposed to control the concentration of particles of 

phytoplankton using spectral polarimetric method, which is comparable array spectral polarimetric 

images of particles of phytoplankton, obtained in vitro using the CCD camera at the characteristic 

wavelengths of pigments. It is also possible to control the concentration of phytoplankton in the pho-

tobioreactor in situ on the basis of determination of color in flowing tank and comparing it with the 

scale of colors corresponding to known concentrations. This registration is also a color CCD camera, 

and diagnostic decision making is done by an expert system based on fuzzy logic. 

Using phytoplankton to produce biofuels or biogas should choose the type of phytoplankton 

that will get the larger sized reactor biomass. In this case, promising to use is blue-green algae. They 

have extremely high resistance to pollutants and toxic substances that may enter in sewage. In addi-

tion, blue-green algae due to their physiological characteristics of an enabling environment for devel-

opment in symbiosis with other groups of microorganisms. As a result of a mixed culture can make 

full or partial degradation of complex organic compounds, including pesticides, petroleum products, 

etc. 

mailto:petrukvg@gmail.com
mailto:petrukvg@gmail.com
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C.Д. ЦИБУЛЯ,  В.Г. СТАРЧАК,  Н.П. БУЯЛЬСЬКА,  І.А. КОСТЕНКО,   

К.М. ІВАНЕНКО (УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ) 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ЧИННИК 

ЕНЕРГООЩАДНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
Чернігівський державний технологічний університет, 95, Шевченка, Чернігів, 14027, Україна, 

e-mail: stcibula@yandex.ru 

Чернігівський національний педагогічний університет, 53, Г. Полуботка, Чернігів, 14013, Украї-

на 

Екологічна небезпека на трубопровідному транспорті здебільшого формується екологі-

чною ситуацією, в основі якої лежать екодеструктивні процеси: хімічні (накопичення в довкіллі 

важких металів (ВМ)), фізичні (активуюча дія енергетичного забруднення) та біологічні (дія 

аеробних і анаеробних бактерій). Ці негативні процеси викликають екодеструктивні поверхневі 

(корозія) та об‘ємні явища (наводнювання) на трубних сталях в техноприродних системах, що 

обумовлюють небезпечні корозійно-механічні руйнування (корозійне розтріскування, воднева 

деградація, втома). Саме вони є в 80% випадків основною причиною техногенних аварій, еко-

логічної небезпеки трубопровідного транспорту, на яку суттєвий вплив мають металургійні та 

технологічні фактори, агресивність природних та техногенних середовищ. Виникають великі 

еколого-економічні збитки за рахунок втраченого, недовиробленого продукту та компенсацій-

них втрат по ліквідації наслідків техногенних аварій. 

В роботі показано, що ефективний протикорозійний захист, направлений на зменшення 

інтегрального екодеструктивного техногенного впливу (інгредієнтного, енергетичного) на тех-

ноприродні системи і на ліквідацію екодеструктивних факторів (забруднення повітря, водойм, 

ґрунту важкими металами – продуктами корозії, як супертоксикантами ХХ ст.; руйнування 

природних ландшафтів, накопичення ВМ в рослинному, тваринному світі та по трофічних лан-

цюгах – в організмі людини), є суттєвою компонентою екологізації економіки. Оскільки, це 

знижує необхідність в охороні природи, із запобіганням великих затрат на ліквідацію наслідків 

корозійних руйнувань та негативного впливу на довкілля. 

 

S.D. TCIBULA, V.G. STARCHAK, N.P. BUJALSKA, I.A. KOSTENKO, 

 K.M. IVANENKO  (UKRAINE, CHERNIGIV) 

ECOLOGICAL SAFETY OF PIPELINE TRANSPORT AS FACTOR ENERGOSAV-

ING AND ECONOMICS ECOLOGIZATION 

Chernigiv State University of Technology, 95, Shevchenko st., Chernigiv, 14027, Ukraine,  

e-mail: stcibula@yandex.ru 

Chernigiv National Education University, 53, G. Polubotka st., Chernigiv, 14013, Ukraine 
Ecological danger on pipeline transport, in basic, form by ecological situation: ecobreaking-

down chemical (accumulation in medium of heavy metals (HM)); physical (the activated effect of en-

ergetic contamination) and biological processes (action of aerobic, anaerobic bacteria). These negative 

processes promote ecobreaking-down effects as surface (corrosion) and volumetric (hydrogenation) on 

the steel pipes in the technonatural systems. They cause the dangerous corrosion-mechanical fractures 

(corrosion cracking, hydrogen degradation, fatigue) which stir,  to 80% cases, technogenous accidents 

and ecological danger of pipeline transport. The metallurgical, technological factors, aggressive tech-

nogenous and natural mediums importantly influence on the ecological danger of pipeline transport. 

The big ecologo-economic damage appear for account of a loss of output, the compensating expenses 

through liquidation of the technogenous accidents consequences. 

In this work is showed, what by the effective corrosion protection possible to receive decrease 

of the integral ecobreaking-down technogenous influence (ingredient and energetic) on the techno-

natural systems and on the liquidation of the ecobreaking-down factors (air, water, soil contamination 

by heavy metals (HM) the corrosion products supertoxicants of ХХ century; fracture of the natural 

landscapes, of HM – accumulation into vegetal and animal world and to feed circuits – in a man or-

ganism). It is the essential componenta of economic ecologization, which decreasing necessity in a 

nature protection, with prevention of the great expenses on the liquidation of the corrosion fractures 

consequences and negative influence on environment. 

mailto:stcibula@yandex.ru
mailto:stcibula@yandex.ru
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І.Я. КАЗИМИРА, О.Р. ШАЛЕВА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОГЛЯД АЛГОРИТМІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ  

ДЛЯ ЕКОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоо-

хоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола (вул. Ген.Чупринки, 130, 79057 Львів, 

Україна) 
Особливістю екоінформаційних систем є робота з інформацією про стан навколишнього 

середовища, зокрема про джерела забруднень, вплив промислових об’єктів, зміни у біосфері 

регіону, тощо. Такі системи допомагають прогнозувати можливі результати господарської дія-

льності чи прийняття певних рішень стосовно охорони довкілля для екології регіону.  

Проблеми, з якими стикаються розробники екоінформаційних систем, часто пов’язані з 

надмірною кількістю об’єктів та необхідністю виділити групи схожих об’єктів. Тому актуаль-

ним є вирішення задачі кластеризації (групування), яка власне і полягає у визначенні подібнос-

ті об’єктів за певними ознаками та формуванні груп. Метою даної роботи є порівняння алгори-

тмів групування і пошук шляхів їх модифікації для екоінформаційних систем.  

Серед методів вирішення задачі кластеризації найпопулярнішим є алгоритм k-середніх та 

його різновиди. Зараз широко застосовуються методи кластерного аналізу, які ґрунтуються на 

використанні штучних нейронних мереж, найчастіше – мережі, що самоорганізуються (зокрема 

мережі Кохонена). Окрім застосування мереж Кохонена як самостійного інструменту для клас-

теризації, існує ще ряд прикладів комбінування алгоритму Кохонена з іншими алгоритмами. 

Один із них успішно поєднує в одній архітектурі мережі Кохонена та алгоритм  

k-середніх для вирішення задачі розподіленої кластеризації великих масивів даних.  

Результати порівняльного аналізу алгоритмів кластеризації демонструють переваги мето-

дів з використанням мереж Кохонена (низький відсоток помилок, можливість аналізу «зашум-

лених» даних, різноманітність варіантів застосування і можливість вдосконалення алгоритмів 

навчання мережі) та комбінованих методів. У екоінформаційних системах для покращення 

ефективності доцільно застосовувати нейромережеві алгоритми у парі з іншими алгоритмами.  

I.Y. KAZYMYRA, O.R. SHALEVA (UKRAINE, LVIV) 

REVIEW OF DATA CLASTERISATION ALGORITHMS  

FOR ECO-INFORMATION SYSTEMS 

National University "Lviv Polytechnic", Institute of Ecology, Environment Protection Ac-

tivity and Tourism named after V. Chornovil (130, Gen. Chuprynka St., 79057 Lviv, 

UKRAINE) 
Specific feature of the eco-information systems is that they deal with the information about the 

state of the environment, including the sources of pollution, the impact of industry, the changes in the 

regional biosphere, and so on. Such systems help to predict possible outcomes of economic activities 

or certain decisions regarding the environment for the ecology of the region. 

The developers of eco-information systems often face the problems associated with the excessive 

number of objects and the need to identify groups of similar objects. It is important to solve the prob-

lem of clusterisation (grouping), which actually lies in determining the similarity of objects on certain 

attributes and forming groups. The aim of this work is to compare the clustering algorithms and to find 

the ways of their modification for eco-information systems. 

The most popular algorithm among the methods for solving the problem of grouping is k-means 

algorithm and its variants. Methods of cluster analysis, based on the use of artificial neural networks, 

often - self-organizing maps (including Kohonen network) are widely used as well. Apart Kohonen 

maps as an independent tool for clustering there are a lot of examples of combining Kohonen algo-

rithm with other algorithms. One of them successfully combines Kohonen network architecture and k-

means algorithm to solve the problem of distributed clustering of large data sets. 

The results of the comparative analysis of clustering algorithms demonstrate the advantages of the 

methods using Kohonen networks (low error rates, analysis of "noisy" data, a variety of applications 

and the ability to improve network learning algorithms) and of the combined methods. To improve the 

efficiency of clustering in eco-information systems the neural network algorithms should be used in 

tandem with other algorithms. 
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І.Я. КАЗИМИРА, П.О. КЛОЧКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

АЛГОРИТМ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ  

У ЕКОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоо-

хоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола (вул. Ген. Чупринки, 130, 79057 Львів, 

Україна) 
 

Підвищення точності алгоритмів довгострокового прогнозування є актуальною задачею 

при розробці екоінформаційних систем. Популярний інструмент прогнозування – це нейронні 

мережі, які базуються на нечітких моделях Такагі–Сугено–Канга з використанням попередньо-

го вейвлет-розкладу. Тоді прогнозування полягає у вейвлет-аналізі часового ряду, прогнозі ко-

жної складової окремо і об’єднанні отриманих прогнозів за допомогою вейвлет-синтезу. Вибір 

базису для вейвлет-перетворення суттєво впливає на результат прогнозування та час навчання 

мережі. З метою забезпечення точності прогнозування у даній роботі пропонується базис оби-

рати за допомогою решітчастої структури. 

Алгоритм прогнозування складається з таких основних кроків: 1) виділення необхідної 

кількості точок з вхідної послідовності із заокругленням до степеня двійки (в меншу сторону); 

2) розклад вхідної послідовності за вибраним базисом (на основі решітчастої структури); 

3) створення нейро-нечітких мереж з усіма можливими функціями фаззифікації (fuzzification) 

та їх подальше навчання; 4) вибір найкращого з прогнозів за критерієм відносної похибки. Дані 

кроки реалізуються для всіх коефіцієнтів вейвлет-розкладу, після чого відбувається обернене 

вейвлет-перетворення найкращого прогнозу. 

Розроблений алгоритм реалізовано з використанням бібліотек МATLAB. На тестових 

прикладах прогнозування показників споживання енергії (різні джерела енергії, період –  

40 років) відносна похибка алгоритму становила до 5 відсотків, що суттєво менше у порівнянні 

з алгоритмами без використання решітчастої структури. 
 

 

I.Y. KAZYMYRA, P.O. KLOCHKO (UKRAINE, LVIV) 

ALGORITHM FOR LONG -TERM FORECASTING OF THE PROCESSES  

IN ECO-INFORMATION SYSTEMS  

National University "Lviv Polytechnic", Institute of Ecology, Environment Protection Ac-

tivity and Tourism named after V. Chornovil (130, Gen. Chuprynka St., 79057 Lviv, 

UKRAINE) 

 
Increase of the algorithms accuracy for long-term forecasting is an actual task in the eco-

information systems development. Popular forecasting tools are neural networks which are based on 

Takagi-Sugeno-Kang fuzzy models with previous wavelet-decomposition. Hence the forecasting lies 

in the wavelet-analysis of time series, in the prediction of each component separately, and in the com-

bining of the obtained forecasts with the use of wavelet-synthesis. Choosing the basis for wavelet 

transformation may significantly affect the outcome of forecasting and the time for network training. 

To ensure the accuracy of forecasting we propose to select a basis with the use of lattice structures. 

The forecasting algorithm consists of the following steps: 1) identification of the required num-

ber of points from the input sequence rounded to the power of two in the lower side; 2) decomposition 

of input sequence according to the selected basis (based on the lattice structure); 3) the construction of 

neural fuzzy networks with all possible fuzzification functions and their further training; 4) the choice 

of the best forecast according to the criterion of relative error. These steps are implemented for all co-

efficients of the wavelet decomposition after which the inverse wavelet-transformation for the best 

forecast is performed. 

The presented algorithm has been realized using MATLAB libraries. In the test examples of 

forecasting of energy consumption (different energy sources, period - 40 years) the relative error of the 

algorithm was up to 5 percent which is significantly less as compared to the algorithms not using lat-

tice structure. 
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В. В.ДЯЧОК,  Х.ТАРАСЮК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ДЕЯКІ  ОСОБЛИВОСТІ  МАСООБМІНУ  З  ТВЕРДИМИ  ТІЛАМИ  

КЛІТИННОЇ БУДОВИ 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Бандери 12, 79013 Львів, Україна 

 

    При  вивченні  процесів масообміну із твердою фазою традиційно   припускається,  що   

остання   має   однорідне   пористе середовище, через яке дифундує цільова речовина, а  дифу-

зійний  процес  характеризується  однією константою - коефіцієнтом дифузії.  

Процеси масообміну з твердою фазою,  це – екстракція, сушіння,  сорбція... В даній ро-

боті зроблена спроба в найбільш загальному вигляді проанлізувати  названі процеси та враху-

вати  вплив на їх кінетику анатомічну структуру, тобто клітинну будову твердого тіла.  

У найбільш загальному випадку будову твердого тіла клітинної будови можна предста-

вити, як сукупність двох просторів - клітинного та  міжклітинного, розділеного між собою клі-

тинною оболонкою. Будова клітинних оболонок досить складна, проте найбільш ймовірно, що 

власне вона складає основний опір дифузії  речовини із клітини в міжклітинний об'єм чи навпа-

ки. При таких припущеннях можна вважати, що міжклітинний об'єм грає роль транспортного 

простору, в якому діє джерело речовини  – клітина.  

Таким чином, процеси транспорту речовини в твердих тілах клітинної будови при екст-

рнагуванні, сорбції, сушінні, незважаючи на різноманітність в механізмах масопереносу, мають 

значну кінетичну спорідненість (подібність). Загальним для цих процесів є дифузійний меха-

нізм масопереносу (в широкому розуміннні цього слова), який в ізотермічних умовах може бу-

ти описаний рівняннями представленими в роботі [1].  

 

V.М.DYACHOK, H. TARASYUK (UKRAINE, LVIV) 

CHARACTERISTICS  OF  MASS-TRANSFER  WITH  SOLIDS  OF CELLULAR  

STRUCTURES 
National University "Lviv Polytechnic",  

 12 S. Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine 
When the processes of masstransfer from solid  substances are studied, it is traditionally accept-

ed that they are characterized by a homogeneous porous medium where the diffusion of intracellular 

substance takes place. This diffusional process is characterized by one kinetic constant - diffusivity. 

This paper attempts to consider the most general form of influence of cellular organic material on the 

extraction kinetics. It is assumed that the process of internal diffusion is a two-stage extraction. The 

first stage is defined by the component transition from the cells into the intercellular space, overcom-

ing resistance of barriers surrounding the cell. The second stage is the diffusion from the intercellular 

area to the boundaries of the solid body.  

           In the most general case the structure of solid organic materials can be represented as a set of 

two spaces - cellular and intercellular, which are divided by cell membranes. The structure of cell 

membranes is rather complicated but it probably represents the main resistance to the diffusion of the 

substance from cells into intercellular volume and іn retrograde. It is possible to consider at such sup-

positions, that an intercellular volume acts part a transport space the source of matter  – cage operates 

in which.  

           Thus, processes of transport of matter in the solids of cellular structure at extraction, sorption, 

drying, without regard to a variety in the mechanisms of masstransfer, have a considerable kinetic 

similarity. General for these processes is a diffusive mechanism of masstransfer (in wide to understand  

of this word) which in isothermal terms can be described equalizations presented in-process [1].  

      1. Dyachok V. Extraction process of intracellular substance / Chemistry & chеmical technology. – 

2010. - Vol. 4, №2.- P. 163-167. 
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І.Д. МАРТИНЮК  (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ ДНІПРОВСЬКОГО БАСЕЙНУ 

Державна установа «Інститут економіки природокористування  

та сталого розвитку Національної академії наук України» 

Бульвар Т.Шевченка, 60, Київ 32, 01032 
Управління водними ресурсами віднесено до пріоритетних у державній політиці і розг-

лядається як один із найважливіших чинників сталого розвитку держави. На екологічно збалан-

сований стійкий розвиток водного господарства направлена державна політика України в обла-

сті управління водними ресурсами. Постійне забруднення водних ресурсів, труднощі з розподі-

лом води, а також проблеми, що стоять перед окремими видами водокористування, – це лише 

деякі з питань, які не можуть бути ефективно вирішені за допомогою існуючої системи управ-

ління водними ресурсами в достатньо короткий термін. 

Дослідженнями питання управління в галузі природокористування займаються вчені-

екологи. Професор Каракаш І.І. в своїх роботах досліджує основні принципи здійснення управ-

ління і контролю в галузі природокористування. Управління і контроль в галузі природокористу-

вання – це діяльність уповноважених суб’єктів (державних органів, органів місцевого самовряду-

вання і об’єднань громадян), спрямована на забезпечення суспільних інтересів щодо використання 

і охорони природних ресурсів, а також дотримання і виконання державними органами, юридични-

ми і фізичними особами вимог природноресурсового законодавства. 

Зміст діяльності щодо здійснення управління і контролю в галузі природокористування 

розкривається через функції, кожна з яких є окремим видом діяльності, що має конкретну ме-

ту, порядок здійснення і певне коло суб’єктів. Основними принципами здійснення управління і 

контролю в галузі природокористування є: принцип законності управління і контролю за природо-

користуванням; принцип гармонійного поєднання екологічних, економічних і соціальних інтересів 

населення в процесі природокористування; принцип поєднання об’єктного і адміністративно-

територіального управління в організації природокористування; принцип розмежування господар-

сько-експлуатаційних і контрольних функцій при організації діяльності спеціально уповноважених 

державних органів тощо. 

Управління водними ресурсами Дніпровського басейну повинно здійснюватися на основі 

об’єктного підходу, який покладено в основу басейного принципу управління водними ресур-

сами. 

Основні принципи басейнового управління водними ресурсами є на сьогодні всесвітньо 

визнаними принципами управління водними ресурсами. При басейновому підході об’єктом уп-

равління є річковий басейн в його межах гідрографії, включаючи підземні води. З урахуванням 

розміру території Дніпровського басейну та його значення для України постає необхідність в 

організації процесу управління в водозбірному басейні, який забезпечував би баланс між вимо-

гами захисту басейну та економічними інтересами водокористувачів. В Україні можливо забез-

печити комплексне використання водних ресурсів лише у разі удосконалення системи управ-

ління з урахуванням принципів басейного управління. 

Відповідно до водного законодавства України спеціально уповноважені органи, що здій-

снюють державне управління в галузі використання й охорони вод і відтворення водних ресур-

сів – це центральні органи виконавчої влади: з питань екології і охорони навколишнього при-

родного середовища, з питань водного господарства, з питань геології і використання надр, їхні 

органи на місцях та інші органи. Органи спеціальної компетенції покликані здійснювати розпо-

діл і перерозподіл водних ресурсів, облік і ведення водного кадастру, видачу дозволів на спеці-

альне водокористування, стандартизації і нормування, контроль і моніторинг вод та інші спеці-

альні функції управління.  

Для більш системного і поглибленого дослідження сучасного стану басейнової системи 

управління р. Дніпро необхідно провести комплексний аналіз функціональних повноважень 

суб’єктів басейнового управління та відповідних нормативно-правових актів. Системний аналіз 

сучасного стану басейнової системи управління допоможе конкретизувати напрями її розвитку 

та удосконалення самої структури управління.  
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C. С. ІВЧУК, С. П. СТАСЕВИЧ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ОБРОБКА ДАНИХ В ЕКОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут екології, природоо-

хоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола (вул. Ген. Чупринки, 130, 79057 Львів, 

Україна) 
 

Поняття обробка даних охоплює значну частину комп’ютерних технологій – від розро-

бки компіляторів до систем управління базами даних. В даному випадку розглядаємо потокову 

обробку багатомірних масивів інформації з метою аналізу і отримання певних знань, що в наш 

час отримало назву Data Mining (DM). 

Для статистичних методів DM кінцевим поданням знань є запис випадкового явища, що 

формалізує інформацію про імовірнісні характеристики. Параметри, які використовуються у 

записі, ідентифікуються за вихідними даними. Така форма подання знань є статистичною мо-

деллю. Базовим інструментом ідентифікації моделей DM є багатовимірний статистичний аналіз 

(БСА). Він вирішує три основні задачі: пониження розмірності вихідної задачі; залежності та 

виявлення неоднорідностей. 

Проблеми адаптації алгоритмів  БСА для обчислювальних систем є наступними: відсут-

ність очевидних способів розпаралелення традиційних алгоритмів БСА; багато вимірність да-

них, які обробляються; високий ступінь дисбалансу завантаження обчислювальної мережі. То-

му проектування паралельних алгоритмів і їх програмна реалізація потребує використання аль-

тернативних підходів, де враховано: особливості апаратного і програмного забезпечення; спе-

цифіку методів та структури вихідних даних. 

У загальному випадку методика та механізм отримання знань методом статистичного 

DM, визначаються специфікою прикладної області. До практичних задач, де використовують 

подібні технології, належать: узагальнення кліматичних даних, прогнозування змін характерис-

тик біосфери та інше. 

 

S. S. IVCHUK, S. P. STASEVYCH (LVIV, UKRAINE) 

DATA PROCESSING IN ECO-INFORMATION SYSTEMS 

National University "Lviv Polytechnic", Institute of Ecology, Environment Protection Ac-

tivity and Tourism named after V. Chornovil (130, Gen. Chuprynka St., 79057 Lviv, 

UKRAINE) 
 

The concept of data processing covers a large part of computer technologies – beginning with 

compilers developmentg to database systems. However, in this case we consider the streaming pro-

cessing of multidimensional data arrays with the aim to analyze them and to obtain certain knowledge, 

so called Data Mining (DM). 

For statistical methods of DM the final representation of  knowledge is a record of random 

event which formalizes information about its probabilistic characteristics. Parameters used in the rec-

ord are identified for initial data. Such form of knowledge representation is a statistical model. The 

basic tool for the identification of DM models is the multidimensional statistical analysis (MSA). It 

solves three major problems: lowering the dimensionality of the original problem, establishing de-

pendencies and detecting heterogeneity. 

Problems of adaptation of the MSA algorithms for computing systems are the following: lack 

of obvious ways for parallelization of traditional MSA algorithms, multidimensionality of data pro-

cessed, a high degree of imbalance in computer network load. Therefore, the construction of parallel 

algorithms and their software implementation requires the use of alternative approaches, which are 

taking into account the specific features of hardware and software, specific methods and structures of 

the initial data. 

In generalcase the technique and mechanism for obtaining knowledge by statistical DM are 

determined by the specifics of the application domain. Practical problems using similar technology 

include: climatic data generalization, predicting changes in the biosphere characteristics, and so on. 
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Н.М. ДМИТРУХА, Т.К. КОРОЛЕНКО, С.П. ЛУГОВСЬКИЙ, О.С. ЛАГУТІНА,  

Л.О. ГРОМАДСЬКА (УКРАЇНА,  КИЇВ) 
ВАЖКІ МЕТАЛИ – НЕБЕЗПЕЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ВИРОБНИЧОГО І НА-

ВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ 
Державна установа «Інститут медицини праці НАМН України»,  

вул. Саксаганського, 75, м. Київ, Україна, е-mail: tkorolenko@gmail.com 
Збільшенню вмісту важких металів в довкілля сприяють процеси видобування, збагачення 

корисних копалин, виробництво свинцевих акумуляторів і виплавка вторинного свинцю, чавуну 
та сталі; коксохімічні, машинобудівні, енергетичні, нафтохімічні, гальванічні та інші підприємст-
ва, а також техногенні аварійні ситуації та катастрофи. Особливо важливим джерелом забруднен-
ня довкілля металами є автомобільний транспорт. Отже, людина може зазнавати “металевого 
пресингу” як з навколишнього, так і виробничого середовищ, що збільшує навантаження і поси-
лює їх негативну дію на організм. 

За даними натурних та експериментальних досліджень важкі метали впливають на функці-
онування багатьох органів і систем організму. Навіть у малих концентраціях (дозах) вони спри-
чиняють гемато-, нейро- та імунотоксичну дію, впливають на роботу серця і нирок. 

Зона впливу акумуляторного заводу в умовах міста  простежується на відстані до 2-5 км 
(повітря, ґрунти, сніговий покрив) і до 20-25 км ( поверхневі водотоки ). Рівні вмісту Pb, Ni, Cd, 
Sb в приземному шарі  атмосферного повітря навколо заводів стабільно перевищує ГДК. В біо-
субстратах населення і особливо дітей, які проживають в зонах впливу акумуляторних вироб-
ництв ( до 2-3 км), встановлені високі рівні Pb, Cd, які перевищують фізіологічний і навіть кри-
тичний рівень. Епідеміологічні дослідження показали, що відхилення психоневрологічного ста-
тусу від вікової норми найбільш виражені у дітей, які проживають  біля акумуляторних заводів. 

У зв’язку з зазначеним актуальним на сьогодні є моніторинг стану забруднення важкими 
металами об’єктів навколишнього середовища (повітря, вода, ґрунт, продукти харчування), ви-
значення їх вмісту в організмі людини, дослідження особливостей шкідливого впливу на орга-
нізм населення, пошук і застосування засобів профілактики виробничо- та екологічно обумов-
лених  інтоксикацій. 

N.M. DMYTRUKHA, T.K. KOROLENKO, S.P LUHOVSKYY,  
A.S. LAGUTINA, L.A. HROMADSKA (UKRAINE, KIEV) 

HEAVY METALS - DANGEROUS POLLUTANTS OF PRODUCTION AND THE 
ENVIRONMENT 

State Institution "Institute of Occupational Medicine of  Ukrainian NAMS" 
75 Saksahanskoho Str, Kyiv, Ukrtaine, е-mail: tkorolenko@gmail.com 

The increase of heavy metals in the environment is contributed by the processes of mining, min-
eral dressing, production of lead batteries and secondary lead, iron and steel smelting, coke, engineer-
ing, energy, petrochemical, electroplating and other businesses, as well as man-made emergencies and 
disasters. Especially important source of metal pollution is road transport. Thus, a person may experi-
ence "Metal Pressing" both from environmental and industrial surroundings, that, increasing stress and 
increases their negative effect on the body. 

According to epidemiological studies heavy metals affect the functioning of many organs and 
body systems. Even in low concentrations (doses) they cause blood-, neuro-and immunotoxic effects, 
influence the heart and kidneys. 

The zone of influence of a battery factory in a city is seen at a distance of 2-5 km (air, soil, snow) 
and 20-25 km (surface streams). Levels Pb, Ni, Cd, Sb in the surface layer of air around the plants 
consistently exceeds the MCL. In biological substrates of population, and especially children, who live 
in zones battery production (2-3 miles) set by high levels of Pb, Cd, exceeding the physiological and 
even critical level. Epidemiological studies have shown that deviations of neuropsychiatric status from 
age norms are most pronounced in children living near battery plants. 

In connection with the specified, especially relevant today is the monitoring of heavy metal pollu-
tion of the environment (air, water, soil, food), the determination of their content in the human study 
of harmful effects on the body of the population, the search and use of ways of prevention of produc-
tion - and environmentally caused poisoning. 

mailto:tkorolenko@gmail.com
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А. БАРИҐА, Б. ПОЛЄЦЬ, М. КОВАЛЬСЬКА (ПОЛЬЩА, ЛЄШНО), 

Р. ЧАПОВСЬКА (УКРАЇНА, М. ЛЬВІВ) 

ВПЛИВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ, НА ЯКІСТЬ ЦУКРУ, МЕЛЯСИ, ТА ЖОМУ І НА БІО-

ЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

Відділ цукрівництва Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промис-

ловості  

05-084, м. Лешно / к Блоня, вул. Інженерська, 4, e-mail: baryga@poczta.onet.pl 
        В останні роки виконано дослідження щодо всебічної оцінки хімічних речовин, що вико-

ристовують в цукровій галузі. Особливу увагу зосереджено на вивченні впливу препаратів на 

якість і безпечність продукції з точки зору системи HACCP та на довкілля. З точки зору прин-

ципів HACCP, в продуктах харчування, а також в напівфабрикатах, які надалі використовують 

як корм для тварин або як сировина для виробництва інших продуктів, залишки хімічних речо-

вин, що використовують в виробничому циклі не повинні перевищувати безпечних для здо-

ров’я споживачів кількостей. У цукровій галузі до таких продуктів належить цукор, меляса і 

буряковий жом. У технології виробництва цукру використовують велику кількість різноманіт-

них хімічних препаратів (антисептики, антинакипіни, піногасники, поверхнево-активні речови-

ни, флокулянти тощо). Велику частину з них використовують для підготовки технологічної во-

ди, яка потім попадає в стоки. Тут необхідно враховувати їх негативний вплив на процес біоло-

гічного очищення стічних вод. Крім цього, залишки речовин, які не розклалися в очисних спо-

рудах, в кінцевому результаті можуть попасти в стічні води і негативно впливати на біоценоз 

споживачів. Проаналізовано низку найуживаніших в галузі хімічних препаратів. Досліджено їх 

вплив на якість цукру, жому та меляси, а також виявлено вплив залишків цих препаратів у жомі 

на його закислення, у мелясі – на процес ферментації, в стоках – на їх очищення та на біоценоз. 

Визначено ті хімічні препарати, які не лише ефективні, але й безпечні з точки зору HACCP та 

охорони навколишнього середовища. 

 

А. BARYGA, B. POLEC, М. KOWALSKA (POLAND, LESHNO), 

R. CHAPOVSKA (UKRAINE, LVIV) 

EFFECT OF CHEMICALS USED DURING THE PRODUCTION OF SUGAR ON 

QUALITY OF SUGAR, MOLASSES, BAGASSE AND ON BIOLOGICAL  

WASTEWATER TREATMENT 
Department of sugar industry,  Institute of Biotechnology of Agricultural and Food 

4, Inzynierska Str, Leshno / n Blonia, Poland, 05-084, e-mail: baryga@poczta.onet.pl 
In recent years the research has been doneon the comprehensive assessment of chemicals used in 

the sugar industry. Particular attention is focused on studying the effects of drugs on the quality and 
safety of products in terms of HACCP system and the environment. In terms of the principles of 
HACCP, in foods, as well as semi-finished products that are subsequently used as animal feed or as 
raw material for the production of other products, residues of chemicals used in the production cycle 
should not exceed safe for consumer health amounts. In the sugar industry to such products belong 
sugar, molasses and beet pulp. In the technology of sugar production a variety of chemicals (antisep-
tics, antiscale, defoamers, surfactants, flocculants, etc.) are being used. Most of them are used for the 
preparation of processed water, which then enters the drains. It is necessary to take into account their 
negative impact on the biological treatment of wastewater. In addition, residues of substances that are 
not decomposed in the treatment plant eventually could get into waste water and affect the biocenosis 
of consumers. A number of most commonly used in the field of chemicals has been analyzed. Their 
impact on the quality of sugar, pulp and molasses has been studied as well as the effects of residues of 
these drugs in its pulp acidification in molasses - on fermentation, in effluent - on their treatment and 
biocenosis. Those chemicals have been detected that are not only effective but also safe in terms of 
HACCP and environmental protection. 

mailto:baryga@poczta.onet.pl
mailto:baryga@poczta.onet.pl
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О.В.ХАРЛАМОВА (УКРАЇНА, КРЕМЕНЧУК),  

М.С.МАЛЬОВАНИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНО СТВОРЕННОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

СОЦІОГЕННИМИ ЧИННИКАМИ 

Національний університет «Львівська політехніка», вул. С.Бандери, 12, м. Львів. 79013 
 

Суспільно створена  небезпека формується за участі усього суспільства або певної її ча-

стини. Згідно із принципом зворотного зв'язку для уникнення розвитку небезпеки вказаного 

класу необхідна участь тієї ж частини суспільства, яка брала участь у її створені. Має місце су-

спільно створена екологічна безпека, рівень якої визначається, перш за все, екологічною свідо-

містю. Остання формується в процесі життєдіяльності людини через комплекс впливів на інди-

відуум.  Найважливішими суб'єктами екологічної свідомості є: екологічна освіта, державне уп-

равління, організації релігійного спрямування, громадські екологічні організації, мас-медіа. 

Управління суспільно створеною екологічною безпекою включає заходи нормативно-

правового, наглядового, виховного, організаційного та технічного характеру. 

За результатами  дослідження формування екологічної небезпеки під впливом соціоген-

них чинників на прикладі системи збору твердих побутових відходів (ТПВ)  у територіально-

виробничому комплексі Середнього Подніпров’я встановлено, що висловили бажання сортува-

ти відходи 29% опитуваних (достатньо низький рівень екологічної свідомості). Відповідно до 

стандартної методики соціологічних досліджень реалізована інтенсивна інформаційна програ-

ма, після закінчення якої  проведено повторне опитування – зацікавленість у роздільному зборі 

відходів висловило 87% мешканців. У результаті третього туру опитування (після упроваджен-

ня системи роздільного збору відходів) виявилося, що 82% опитуваних реально сортують від-

ходи та розміщають їх у відповідні контейнери. Результати проведеного експерименту показа-

ли дієвість соціогенних чинників управління екологічною безпекою. В результаті: зменшилось 

навантаження на полігон для розміщення відходів, який в даний час  вичерпав  проектні мож-

ливості, знизився рівень забруднення вод, ґрунтів та атмосферного повітря на прилеглих тери-

торіях; понизити  ризик негативної дії на здоров'ї людей. 

За результатами дослідження  впливу екологічної небезпеки (пилове забруднення) на 

стан здоров'я населення, відзначаємо  якісну подібність залежностей від часу середньо-добових 

концентрацій шкідливих речовин у атмосферному повітрі та рівня захворюваності населення - 

збіг у часі тенденцій зміни значень аналізованих величин, а також їх локальних екстремумів. З 

використанням тесту Дарбіна-Уотсона та метода кореляційно-регресивного аналізу встановле-

но ступеня кореляції  між експериментально визначеними  величинами. У результаті розрахун-

ків отримано достатньо високе значення коефіцієнта парної кореляції -0.92. Таким чином,  ви-

явлено зв'язок між поширеністю хвороб органів дихання та проявами екологічної небезпеки, 

пов'язаної із забрудненням атмосферного повітря пилом. Доведена доцільність використання 

плавання та аквааеробіки  як інструментарію зниження захворюваності органів дихання в умо-

вах інтенсивного антропогенного забруднення. 

           Однією з основних передумов оптимального вирішення проблем суспільно створеної 

екологічної безпеки є підготовка у ВНЗ висококваліфікованих фахівців з управління екологіч-

ною безпекою. На прикладі конкретного вищого навчального закладу (Кременчуцького націо-

нального університету) розроблено схему впровадження результатів наукових досліджень в 

навчальний процес, яка передбачає реалізацію творчо-розумового підходу до опанування нав-

чального матеріалу, розвиток здібностей до наукового пізнання, формування спроможності до 

вирішення конкретних наукових задач. Результати наукових досліджень знайшли відображення 

у монографіях, патентах, матеріалах впровадження, а також у типових навчальних програмах 

дисциплін фахової підготовки, підручниках та навчальних посібниках з грифом МОНмолодь-

спорту, методичних розробках. Завдяки впровадженню наведеної методології підвищився сту-

пінь мотивації студентів до набуття знань. В результаті зросла кваліфікація фахівців, що забез-

печило достатньо високий рівень суспільно створеної екологічної безпеки. 
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Б. ПОЛЄЦЬ, А. БАРИГА (ПОЛЬЩА, ЛЄШНО) 

ПРОБЛЕМА УСУНЕННЯ АЗОТУ ЗІ СТОКІВ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ 

Відділ цукрівництва Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промис-

ловості  

05-084, м. Лешно / к Блоня, вул. Інженерська, 4, e-mail: baryga@poczta.onet.pl 

У багатьох біологічних очисних споруд на цукрових заводах виникають труднощі, 

пов’язані вилученням сполук азоту, особливо азоту в амонійній формі, до рівня, визначеного 

нормами Євросоюзу. Існують різні причини цих труднощів, зокрема: недостатня кількість вуг-

лецю у порівнянні з концентрацією сполук азоту у відферментованих стоках, які піддаються 

подальшій обробці в реакторі з активованим аеробним мулом; відсутність відповідних умов для 

належного проведення процесів нітрифікації і денітрифікації забруднень в реакторі; недостатня 

для належного управління процесами усунення азоту аналітична підтримка при проведенні до-

сліджень щодо різних концентрацій азоту; відсутність обліку надмірної кількості осаду, який 

опинився поза біологічним очищенням. До можливих систем усунення азотних сполук зі стоків 

та їх оцінки можна віднести такі: системи з нітрифікацією, без відокремленої денітрифікації; 

системи з нітрифікацією та відокремленою попередньою денітрифікацією; системи з поперед-

ньою нітрифікацією, вторинною денітрифікацією і вторинною нітрифікацією; системи з нітри-

фікацією і наступною денітрифікацією. У процесі проведення порівняльного аналізу різних 

способів усунення азоту зі стічних вод, прийшли до таких висновків:  

- для нормального функціонування процесу очищення стічних вод необхідно створити 

умови для забезпечення оптимальної продуктивності як нітрифікації так і денітрифікації; 

- для належного контролю роботи очисних споруд з метою забезпечення оптимальної про-

дуктивності потрібне досконале знання змін концентрацій різних форм азоту; 

- ефективне усунення сполук азоту вимагає відстеження та підтримки відповідного рівня 

всіх основних параметрів процесу, особливо концентрації розчиненого кисню, рН, відносної 

концентрації вуглецю до азоту та віку активного мулу. 

 

А. BARYGA, B. POLEC 

PROBLEM OF NITROGEN REMOVAL FROM EFFLUENT OF SUGAR FACTORY 

Department of sugar industry, Institute of Biotechnology of Agricultural and Food 

4, Inzynierska Str, Leshno / n Blonia, Poland, 05-084, e-mail: baryga@poczta.onet.pl 

 
Many biological treatment plants in the sugar factories have difficulties removing nitrogen, par-

ticularly nitrogen in the ammonium form to the level specified by EU standards. There are various rea-

sons for these problems include: insufficient quantity of carbon in comparison with the concentration 

of nitrogen in the effluent after fermentation which are used to further processing in a reactor with 

aerobic activated sludge, the insufficient quantity of appropriate conditions for the proper conduct of 

the processes of nitrification and denitrification contaminants in the reactor; insufficient for good 

management processes remove nitrogen analytical support in research on various concentrations of 

nitrogen, lack of accounting excessive amounts of sediment, which was beyond the biological treat-

ment. Possible systems removing nitrogen compounds from wastewater and its evaluation are the fol-

lowing: systems with nitrification, denitrification without solitary; system with nitrification and deni-

trification separated prior, systems with pre-nitrification, secondary denitrification and secondary nitri-

fication; system with nitrification and denitrification followed. In the process of conducting a compar-

ative analysis of different methods of removing nitrogen from wastewater, came to the following con-

clusions: 

- For normal operation of the process of sewage treatment is necessary to create conditions for 

optimal performance as nitrification and denitrification; 

- For the proper control of treatment plants to ensure optimal performance requires a thorough 

knowledge of changes in the concentrations of different forms of nitrogen; 

- Effective removal of nitrogen compounds requires tracking and maintaining appropriate levels 

of all major process parameters, especially the concentration of dissolved oxygen, pH, relative concen-

trations of carbon to nitrogen and age sludge. 
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В.Д. ПОГРЕБЕННИК, Р.Б ЧАПОВСЬКА, А.В. ПАШУК,  

Н.М. КОВАЛЬ (УКРАЇНА, М. ЛЬВІВ),  

А. БАРИҐА (ПОЛЬЩА, М. ЛЄШНО) 

БЕЗПЕЧНІСТЬ ВІДХОДІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА – 

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ 

Національний університет «Львівська політехніка», 

 вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, Україна,79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 
Важливим напрямком екологізації будь-якої галузі є утилізація відходів. Розглянуто три 

шляхи утилізації: повернення первинних відходів у той самий виробничий процес для їх реге-

нерації; використання відходів в інших виробничих процесах; використання як сировини для 

інших виробництв. У процесі виробництва з 25 кг сухої речовини, які містяться в 100 кг буряку, 

тільки з 15 кг отримують цукор-пісок, а 10 кг (40% сухої речовини) переходять до відходів ви-

робництва. До найцінніших належать меляса і обезцукрена стружка (жом). Меляса містить 76-

84% сухої речовини, з них 46-51% сахарози. Вихід меляси в середньому складає 4,5-5,5% маси 

переробленого буряку. Мелясу використовують у харчовій, мікробіологічній та комбікормовій 

промисловості. Жом – це м’якоть буряку. Вихід жому складає 5 кг на 100 кг буряку. Сухі речо-

вини жому містять  пектини (45%), целюлозу і геміцелюлозу (до 20%), білки, золу і цукор (до 

2-4%). Жом використовують як корм для тварин, для виробництва харчового пектину і пекти-

нового клею. Природно, що саме на ці відходи варто звернути увагу з точки зору їх подальшого 

використання. Згідно ДЕСТУ 17.4.02-8.3 ВМ за ступенем екологічної безпеки існує поділ еле-

ментів на три класи: до першого належать високонебезпечні елементи (Аs, Сd, Нg, Se, Pb, Zn, 

F); до другого середньонебезпечні (В, Со, Ni, Мо, Sb Сz); до третього малонебезпечні (Ва, V, 

Мn, Sr). На кафедрі екологічного аудиту та безпеки виконано експериментальні дослідження 

вмісту хімічних елементів у відходах цукрового виробництва за допомогою рентгенофлуорес-

центного аналізатора «EXPERT-3L». Досліджено зразки висушеного та гранульованого жому, а 

також гранульованого жому з мелясою. При опрацюванні результатів особлива увага звертала-

ся на вміст важких металів у зразках. Встановлено, у досліджуваних зразках не містилися небе-

зпечні елементи. У висушеному жомі спостерігалися такі елементи як Ca, Cl, K, сліди Fe, Cu,  у 

гранульованому – Ca, Si, сліди Fe, Cu, а в гранульованому з мелясою – Ca, K, S. 

V.D. POHREBENNYK, R.B. CHAPOVSKA, A.V. PASHUK,  

N.M. KOVAL (UKRAINE, LVIV), A. BARYGA (POLAND, LESHNO) 

SAFETY WASTE SUGAR PRODUCTION - BASIC TASKS OF GREENING 

National University "Lviv Polytechnic", 

Str. St. Bandera, 12, Lviv, Ukraine, 79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 
An important focus of ecology in any industry is utilization of waste. Three ways of recycling are 

dealt with: the return of the original waste in the same manufacturing process for their regeneration, 

the use of waste in other production processes, using as raw materials for other industries. In the pro-

duction of 25 kg dry matter contained in 100 kg of beets, with only 15 kg are sugar and 10 kg (40% 

dry matter) go to waste. The most valuable are molasses and sugarless chips (pulp). Molasses contains 

76-84% dry matter, of which 46-51% sucrose. Exit molasses on average 4.5-5.5% of the mass of pro-

cessed beets. Molasses is used in food, microbiological and feed industry. Pulp - is pulp beet. Exit 

pulp is 5 kg per 100 kg of beet. Dry matter pulp contains pectin (45%), cellulose and hemicellulose 

(20%), protein, ash and sugar (up to 2-4%). Beet pulp is used as animal feed for food producing pectin 

and pectin glue. Naturally, these wastes should be paid attention to terms of their future use. Accord-

ing to GOST 17.4.02-8.3 HM of the degree of environmental safety there is a division of items into 

three classes: the first includes high-risk elements (As, Cd, Ng, Se, Pb, Zn, F); the second middle-risk 

(V, Co, Ni, Mo, Sb Sz), the third low-hazard (Va, V, Mn, Sr). The department of environmental and 

safety audit carried out experimental investigations of chemical elements in the waste of sugar manu-

facture by means of roentgen analyzer «EXPERT-3L». Investigated samples of dried and granulated 

bagasse and granulated pulp with molasses have been studied. When processing the results, special 

attention was paid to heavy metals in the samples. Found that samples do not contained dangerous el-

ements In the dried pulp observed elements such as Ca, Cl, K, traces of Fe, Cu, in granulated - Ca, Si, 

traces of Fe, Cu, and in granulated with molasses - Ca, K, S. 

mailto:vpohreb@gmail.com
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Т.Р.КОГУТ, В.М. СРІБНИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ 

ВІДПРАЦЬОВАНИХ МАЛИХ ПОБУТОВИХ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ НА 

СЕРЕДОВИЩЕ 

ДП "Аргентум", м. Львів, вул. Зелена, 115-"б", http://argentum.lvivmarket.net/; 

Комісія з проблем охорони навколишнього середовища Українського Союзу проми-

словців і підприємців, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, http://www.uspp.org.ua/. 
 

За офіційними даними на ринок України щорічно постачається понад 4,5 тисячі тонн 

ХДС, це понад 10 тонн відпрацьованого матеріалу щоденно, що потрапляє в середовище. 

Відпрацьовані ХДС потенційно є сировиною для отримання економічно цінних ресурсів: 

кольорових і рідкоземельних металів, марганцевих сполук та інших речовин. Проте система 

збору відсутня. 

У питанні утилізації, ключовим елементом є організація збирання та логістики. Адмініс-

тративні моделі управління такими проектами в Україні (утилізація тари і пакувальних матері-

алів, відпрацьованих автомобільних шин, пластикових пляшок, ламп освітлення, котрі містять 

ртуть) показали низьку ефективність. 

Для реалізації проекту утилізації ХДС на загальному державному рівні необхідним є його 

координація авторитетною неурядовою некомерційною організацією, яка може поєднати інте-

реси причетних сторін та спільно з ними виробити відповідні "правила гри". На практиці зазна-

чене питання опрацьовується Українським Союзом промисловців і підприємців та перебуває на 

стадії узгодження інтересів та підготовки відповідних проектів нормативних документів. 

В доповіді наводяться основні практичні аспекти управлінської моделі, яка має забезпе-

чити публічність та керованість розв’язання позначеної проблеми. Успішна реалізація проекту 

має стати зразком для поширення набутого досвіду в інші напрямки утилізації споживчих від-

ходів. 

 

T. KOHUT, V. SRIBNYJ (LVIV, UKRAINE) 

Management model for solving the problem of used electrochemical cell impact on envi-

ronment 

State Enterprise "Argentum", 115 - "b", Zelena str., Lviv, Ukraine, 

http://argentum.lvivmarket.net/  

Commission on environmental problems of the Ukrainian Union of Industrialists and Entre-

preneurs, 34, Khreschatyk str., Kyiv, Ukraine,  http://www.uspp.org.ua  
 

The collecting and recycling system for used small electrochemical cells is absent in Ukraine. 

And that have adverse impact on the environment.  

According to official figures the market of Ukraine annually supplied over 4.5 thousand tons of 

small electrochemical cells is more than 10 tones of waste material every day. 

Used small electrochemical cells are potentially raw material for economically valuable re-

sources: precious and rare earth metals, manganese compounds and other substances. 

The key question is to organize the collection and logistics issues. Administrative management 

models for such projects in Ukraine (recycling of containers and packaging materials, used tires, plas-

tic bottles, lighting device, which contain mercury) showed low efficiency.  

To implement the project on the state level, it is necessary to have reputable non-governmental 

non-profit organization that can combine the interests of the parties involved and to jointly develop 

appropriate "game rules". These days, the matter is processed by the Ukrainian Union of Industrialists 

and Entrepreneurs and is under the coordination of interests and preparing relevant regulations draft. 
The report discusses the main practical aspects of management model, which should provide publicity and 

manageability solution designated problem. Successful implementation of the creation and management of waste 

disposal small electrochemical cells will have become a model for the spread of experience in other areas of re-

cycling consumer waste.  

http://argentum.lvivmarket.net/
http://www.uspp.org.ua/
http://argentum.lvivmarket.net/
http://www.uspp.org.ua/
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Н.П. ПАВЛЮК (УКРАЇНА, РІВНЕ) 

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ТА ВІДТВОРЕННІ  

ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ 

Національний університет водного господарства та природокористування 

вул.Соборна 11, м.Рівне, 33028, Україна, nuwm.rv.ua 

 
Нині у світі спостерігається чітка тенденція щодо відновлення та збереження водних біоло-

гічних ресурсів, під, якими розуміються водні ссавці, риби, ракоподібні, молюски, водні безхре-

бетні, про те найбільшу частку у цьому переліку займають риби. 

Більшу частину аквакультурної продукції риб, ракоподібних та молюсків отримують у внутріш-

ніх водах (61 відсоток в кількісному і 53 відсотки у вартісному вираженні). Розподіл продукції ак-

вакультури з водних середовищ показує, що частка риби з прісноводного середовища становить 58 

відсотків в кількісному і 48 відсотків у вартісному вираженні. На частку марикультури припадає 34 

відсотки обсягу продукції і 36 відсотків загальної вартості. 

Необхідно відмітити десять основних країн-виробників, що ведуть промисел на внутрішніх во-

дах: Китай, Бангладеш, Індію, М'янма, Камбоджа, Уганда, Індонезія, Об'єднана Республіка Танза-

нія, Єгипет, Бразилія.  

Разом рибальство і аквакультура дають джерела засобів до існування приблизно 540 млн. чоло-

вік, і вартість торгівлі рибопродуктами складає близько 110 млрд. дол США в рік. Тим не менш, за 

оцінкою, близько 32% світових рибних запасів і 75% запасів Євросоюзу надмірно експлуатуються, 

виснажені або відновлюються.  

Основними причинами зниження промислових виловів риби у внутрішніх водоймах є екологічні 

процеси та фактори, що виходять за рамки рибальства, такі як природні кліматичні коливання, роз-

ливи річок і зміна надходження поживних речовин (або природних, або є результатом забруднен-

ня). Антропогенний вплив на екосистему у вигляді інтродукції видів, забруднення, фрагментації 

середовища проживання, зміни циклу розливу річок, зменшують стійкість рибних запасів до про-

мислового тиску. 

Ключовими словами в новій політиці Європейського союзу в галузі рибальства є максимальний 

стійкий вилов (МУВ), передані рибальські концесії (ПРК) і подібні до них системи успішно засто-

совуються в ряді держав-членів ЄС, а також заборони на викид риби.  

Незважаючи на пропаганду та прийняття МУВ в якості мети протягом ряду років, в силу низки 

технічних і політичних факторів вилови перевищували рекомендовані показники МУВ, тому необ-

хідно ретельно слідкувати за виловами, що здійснюються у промислових та непромислових цілях. 

Разом з тим максимально стійкі вилови стабільно забезпечують населення продуктами харчування, 

суміжні галузі сировиною, а також сприяють стабільному збереженню кількості робочих місць в 

промисловому секторі.  

Що ж стосується заборони на викид риби (велика частина викинутої риби гине), то вона дозво-

лить здійснити більш точну оцінку смертності за видами і буде стимулювати рибалок застосовува-

ти більш селективні знаряддя лову для зведення викидів до мінімуму. У Норвегії заборона на вики-

ди діє вже протягом багатьох років. Заборона буде застосовуватися приблизно наступним чином: 

слід визначати і випускати найбільш живучі види риб; всю іншу спійману рибу слід вивантажувати 

на берег і зараховувати в улови відповідно до квот, однак реалізовуватися для вживання в їжу може 

тільки риба, що досягла мінімально дозволеного промислового розміру. 

Отже, тенденції використання та відтворення водних біоресурсів, тобто рибництво та аква-

культура нині находяться на різних рівнях. Багато робиться в країнах для стабілізації та розвит-

ку аквакультурного виробництва, адже це єдиний шлях до відновлення та збільшення біоресурс-

них запасів водойм. А дотримання правил рибальства та виконання програм розроблених Продо-

вольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) дозволить вести промисел на рів-

ні, коли водні біоресурси здатні до самовідновлення. 

mailto:mail@nuwm.rv.ua
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М.Є.СТАДНИК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 

26, www.livs.lviv.ua 
Водні ресурси входять до складу природних ресурсів, які використовуються людством в 

процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб. 

До складу водних ресурсів України належать поверхневі (річки, озера, водосховища, ста-

вки, канали тощо) та підземні води. Підземні води займають площу 24,1 тис. км. кв. або 4 % 

загальної території України. На початок 2011 р. було розвідано і затверджено 467 родовищ пи-

тних і технічних підземних вод, 214 родовищ мінеральних вод, 1 родовище теплоенергетичних 

підземних вод і 1 родовище промислових підземних вод. За 2010 р. додатково розвідано  51,08 

тис. м3/добу експлуатаційних запасів підземних вод, хоча протягом останніх років їх загальний 

видобуток помітно скоротився. У 2010 р. видобуті підземні води використовувались в основ-

ному на господарсько-питні потреби (50,0%), і дуже незначну частку займали зрошення 

(0,72%), виготовлення напоїв (0,12%) та промисловий розлив (0,05%).  

Щодо поверхневих вод України, то найважливішими водними об’єктами є річки: 9 вели-

ких, 81 середня та 63 029 малих. Для забезпечення суспільних потреб у воді збудовано 1137 

водосховищ загальним об’ємом понад 55 млрд. м3, близько 40 тис. ставків, 7 великих каналів 

протяжністю 1021 км з пропускною здатністю 1 тис. м3 води за секунду. 

У 2010 р. з природних джерел було забрано 13 916 млн. м3 прісної води, що вище 2009 р. 

на 4%. Перевитрати води були на виробничі потреби (на 13,0 %) та зрошення (24,5 %). 

Значне техногенне навантаження на природне середовище стало причиною формування 

стійких осередків забруднення підземних вод сполуками важких металів, азоту, нафтопродук-

тами, фенолам, сульфатами. Найбільша їх кількість зосереджена на території АР Крим (24), у 

Дніпропетровській (21) та Луганській (11) областях. Загалом, у 2010 р. скинуто в поверхневі 

водні об’єкти 7817 млн. м3, що на 436 млн. м3 більше порівняно з 2009 р. Допомогти справі 

охорони вод від забруднення може введення нового порядку лімітування скидів, плати за вико-

ристання вод та за скиди забруднюючих речовин. 

 

M.E. STADNYK (UKRAINE, LVIV) 

WATER RESOURCES OF UKRAINE 

Lviv State University of Internal Affairs, 79007, Lviv. Gorodotska, 26, www.livs.lviv.ua 
Water resources are part of the natural resources that are used by mankind in the process of social produc-

tion for the material and cultural needs. 

The structure of water resources in Ukraine include surface (rivers, lakes, reservoirs, ponds, ca-

nals, etc.) and groundwater. Groundwater cover an area of 24.1 sq km square or 4% of the total territo-

ry of Ukraine. At the beginning of 2011 were explored and confirmed 467 fields of drinking and in-

dustrial groundwater, 214 mineral water, 1 field cogeneration groundwater and 1 deposit of industrial 

groundwater. In 2010 further explored 51.08 thousand m3/day of ground water, although in recent 

years their total production significantly reduced. In 2010, the extracted groundwater used mainly for 

drinking purposes (50.0%), and a very small part were occupied by irrigation (0.72%), manufacture of 

beverages (0.12%) and industrial bottling (0.05 %). 

Regarding the surface waters of Ukraine, the most important water objects are rivers: 9 large, 81 

medium and 63 029 small. To ensure public needs in water reservoirs were built 1137 reservoirs in 

total volume over 55 billion m3, about 40 thousand ponds, 7 major canals stretching 1,021 kilometers 

with a capacity of 1 thousand m3 of water per second. 

In 2010 from the natural springs were removed 13 916 million m3 of fresh water, which is high-

er than in 2009 by 4%. Overspending water held in manufacture (by 13.0%) and irrigation (24.5%). 

Significant human impacts on the environment caused the formation of stable cell contamination of 

groundwater heavy metals, nitrogen, oil products, phenols, sulfates. The largest part of them are con-

centrated in the ARC (24), in Dnipropetrovsk (21) and Lugansk (11) areas. In general, in 2010 

dropped in surface water 7817 million m3, which is 436 million m3 more than in 2009. The introduc-

tion of the new order limiting discharges, charges for water use and discharges pollutants can help in 

the cause of the protection water from pollution. 

http://www.livs.lviv.ua/
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М.С.МАЛЬОВАНИЙ1, Д.С.ОРЕЛ1, С.М.ОРЕЛ2 (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ 

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ 
1Національний університет «Львівська політехніка», 79013, Львів, С.Бандери, 12, 

diorel@yandex.ru 
2Академія сухопутних військ, 79012, Гвардійська, 32, orelsm0@gmail.com 

У доповіді розглянута імовірнісна оцінка екологічного ризику як один із інструментів для 

прийняття рішення про застосування природоохоронних заходів. Як правило, при оцінці еколо-

гічного ризику використовуються детерміновані (точкові) значення вихідних величин (концен-

трації забруднювача, маси людини, часу впливу, тощо). Значення можуть бути осереднені (се-

редньоарифметичні, медіани, тощо) і свідомо консервативні, тобто ті, що відображають найгі-

рший можливий сценарій (0,95 квантиль розподілу можливих концентрацій, кількості спожитої 

забрудненої води або їжі, тощо). 

Очевидно, що при використанні детермінованих величин оцінка ризику здійснюється для 

якоїсь гіпотетичної (середньо або максимально експонованої) людини, часто ж важливим є ви-

значення ризику для окремих категорій населення (дітей, хворих людей і т.п.) або при викорис-

танні нетипових, але можливих значеннях вихідних величин. Використання ж консервативних 

величин може призвести до необґрунтовано високих значень ризику, що може потребувати до-

даткових зусиль на його зменшення, тобто прийняття рішення про застосування неоптимальних 

природоохоронних заходів.  

При проведенні оцінки і подальшому аналізі ризику можна говорити про певну невизна-

ченість його значень. В свою чергу невизначеність можна поділити на необізнаність, тобто від-

сутність достатніх знань про специфічні фактори, параметри та моделі, що використовуються 

при аналізі ризику, і мінливість, тобто непостійність параметрів внаслідок їх природної гетеро-

генності. Якщо необізнаність можна зменшити шляхом збору додаткових даних, підвищенням 

точності вимірювання, удосконаленням моделей тощо, то зменшити мінливість цим шляхом 

неможливо. 

Невизначеність притаманна всім етапам оцінки ризику і може бути поділена на три великі 

категорії: 

1) невизначеність сценарію - невизначеність, яка притаманна сценарію, тобто набору фак-

тів, домислів та допущень, які описують вплив забруднювача на здоров’я людини, починаючи 

від викиду забруднювача у довкілля до взаємодії його з організмом, через нерозуміння проце-

сів, що відбуваються у довкіллі або організмі людини; 

2) невизначеність моделі - невизначеність концептуальної та/або математичної моделі, яка 

виникає при спробі побудувати фізичну модель сценарію та описати її за допомогою математи-

чних рівнянь і безумовне її спрощення через формалізацію фізичних процесів; 

3) невизначеність параметрів - невизначеність параметрів величин, які використовуються 

у моделях при розрахунку величини ризику, і можуть виникати через систематичні похибки або 

відхилення при зборі даних, метрологічні похибки при проведенні інструментальних дослі-

джень, похибки при екстраполяції сурогатних даних на дані, які представляють інтерес для до-

слідника і т.п. 

Оцінити невизначеність можна якісно або кількісно. Метою якісної характеристики неви-

значеності є створення концептуальної основи для систематичної оцінки невизначеності у про-

цесі прийняття рішення. Кількісна характеристика невизначеності здійснюється, як правило, 

лише відносно моделей і параметрів. Для кількісної характеристики невизначеності використо-

вуються, звичайно, імовірнісні методи, що пояснюється достатнім рівнем як теоретичного так і 

практичного їх розвитку. Суть методів полягає у використанні в якості вхідних параметрів мо-

делей, або по меншій мірі частини з них, імовірнісних розподілів величин. Перевагою даного 

підходу до оцінки ризику є можливість визначення з його допомогою масштабу і імовірності 

небезпеки в певному діапазоні значень ризику замість використання точкових значень. Таким 

чином, особам, відповідальним за прийняття рішень, надається більш повна характеристика 

екологічного ризику включно з невизначеностями, що дозволяє захистити найбільш вразливі 

верстви населення з мінімальними затратами. 
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Х.О. ДЕРЕЙКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ МЕТОДІВ КАРБОНІЗАЦІЇ CO2 

Національний Університет «Львівська політехніка», 

вул. Степана Бандера, 12, 79013 Львів, Україна, dereykokhrystyna@gmail.com 
Протягом останнього десятиліття технології уловлення діоксиду вуглецю та його перет-

ворення у стійкі карбонатні сполуки стали науково обґрунтованими і практично підтверджени-

ми способами зменшення глобальних кліматичних змін.  Мінеральна карбонізація є методом 

уловлення та фіксації вуглецю за рахунок реакції СО2 як основного компоненту відхідних газів 

спалювання палива із лужними силікатними мінералами. Для процесу карбонізації найбільше 

застосування мають серпентин, олівін (Mg-вмісні мінерали) та волластоніт (Са-вмісний). В ре-

зультаті утворюються стабільні та екологічно безпечні мінеральні карбонати. Іншим альтерна-

тивним методом, який був запатентований як революційне відкриття, став процес поглинання 

СО2 лужною морською водою із утворенням стабільних карбонатно-бікарбонатних мінералів 

кальцію та магнію. В цьому методі для створення лужного середовища запропоновано викори-

стовувати NaOH, який продукується електролітичним шляхом.  

Який ж із запропонованих методів уловлення та фіксації СО2 є енергоефективним, еко-

логічно безпечним та економічно вигідним? У даних дослідженнях автором проведено оцінку 

та порівняння методів мінеральної карбонізації та уловлення СО2 морською водою із застосу-

ванням методології оцінювання життєвого циклу (LCA). Моделювання процесу уловлення СО2 

морською водою здійснено із застосуванням програм OLI Analyzer Studio 3.2 та Aspen HYSYS. 

Проведено аналіз екологічного впливу вищеназваних процесів із застосуванням програми 

SimaPro 7 і запропоновано шляхи їх удосконалення з точки зору екологічної безпеки. 

 

K.O. DEREYKO (UKRAINE, LVIV) 

ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS OF CO2 CARBONATION METHODS 

Lviv Polytechnic National University,  

St. Bandery str., 12, 79013 Lviv, Ukraine, dereykokhrystyna@gmail.com 
For the previous decade carbon dioxide capture and storage technologies and its transfor-

mation into stable carbonates have been scientifically justified and practically confirmed as means to 

mitigate global climate change. Mineral carbonation is a method of carbon capture and storage by the 

reaction of CO2 as the main component of flue gases derived from fuel combustion with alkaline-

based mineral silicates. For this carbonation process serpentine, olivine (Mg-containing minerals) and 

wollastonite (Ca-containing) have been mostly used. Stable and environmentally benign mineral 

carbonates are consequently formed. Another alternative method that was patented as a revolutionary 

breakthrough is CO2 alkaline seawater sequestration with the formation of stable calcium and 

magnesium carbonate-bicarbonate minerals. In this method for creating alkaline environment it is sug-

gested to use NaOH which is produced by electrolytic means. 

Which of these proposed carbon capture and storage methods is energy efficient, 

environmentally friendly and economically profitable? For these studies the author has carried out the 

analysis and the comparison of methods of mineral carbonation and CO2 seawater sequestration using 

the methodology of life cycle assessment (LCA). Modeling of CO2 seawater sequestration process has 

been made by using OLI Analyzer Studio 3.2 and Aspen HYSYS computer software. The 

environmental impact analysis of the processes mentioned above has been realized using SimaPro 7 

software, and the ways of processes improvements in terms of environmental safety have been 

identified. 

mailto:dereykokhrystyna@gmail.com
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М.С.МАЛЬОВАНИЙ1, Д.С.ОРЕЛ1, С.М.ОРЕЛ2 (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕВИ-

ЗНАЧЕНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ ПРО 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ 
1Національний університет «Львівська політехніка», 79013, Львів, С.Бандери, 12, 

diorel@yandex.ru 
2Академія сухопутних військ, 79012, Гвардійська, 32, orelsm0@gmail.com 

При кількісній характеристиці невизначеності, особам, відповідальним за прийняття рі-

шень, надається більш повна характеристика екологічного ризику, що дозволяє захистити най-

більш вразливі верстви населення з мінімальними затратами. Було встановлено, що для кількіс-

ної характеристики невизначеності екологічного ризику, вихідні величини моделей, що відо-

бражають вплив забруднювача на організм людини або об’єкти довкілля, необхідно відобрази-

ти у вигляді імовірнісних розподілів. Постає питання, яким чином невизначеності вихідних ве-

личин можуть характеризувати невизначеність кінцевої величини, іншими словами, яким чи-

ном, визначивши імовірнісні розподіли вихідних величин побудувати імовірнісний розподіл 

значення екологічного ризику? Якщо модель проста, параметри розподілу ризику можна визна-

чити теоретично, але така можливість відбувається дуже рідко і у реальному житті при побудо-

ві складних, багатопараметричних моделей використовуються числові методи. 

Широко розповсюдженим числовим методом характеризування невизначеностей є метод 

Монте-Карло. Сутність його полягає у випадковому виборі значень із розподілів вихідних ве-

личин, підстановці їх у рівнянні моделі і отримання значення кінцевої величини. Після багато-

кратного повторення (декілька сот або тисяч операцій) в кінцевому підсумку можна отримати 

розподіл кінцевої величини, в нашому випадку значення екологічного ризику. 

Як також доповідалося раніше невизначеність поділяється на необізнаність та мінливість, 

при чому на відміну від необізнаності мінливість неможливо зменшити за рахунок додаткових 

досліджень. Очевидно, що для осіб, які приймають рішення про застосування природоохорон-

них заходів для зменшення ризику, суттєвим є відокремлення необізнаності від мінливості (збі-

льшення коштів на дослідження мінливості не призведе до її зменшення). 

Для оцінки окремого впливу необізнаності від мінливості у невизначеності значень еко-

логічного ризику застосовується метод Монте-Карло другого порядку (або другого рангу). В 

звичайних умовах при побудові імовірнісного розподілу значень екологічного ризику викорис-

товуються одновимірний розподіл значень вихідної величини, скажімо концентрації забрудню-

вача у даному місті, виміряного якимось приладом, і ці значення залежать від швидкості вітру у 

даному місці. В даному випадку буде отриманий розподіл значень екологічного ризику, неви-

значеність якого буде визначатися лише мінливістю (тобто значенням швидкості вітру у місці 

виміру концентрації). В цьому випадку говорять про застосування методу Монте-Карло першо-

го порядку.  

Очевидно, що на значення концентрації забруднювача впливає точність приладу та умови 

вимірювання, тобто необізнаність у точному значенні концентрації. Провівши декілька вимі-

рювань при однакових умовах декількома приладами можна отримати розподіл концентрацій, 

який буде характеризувати необізнаність при визначені концентрації. Метод Монте-Карло дру-

гого порядку дає можливість оцінити вплив на значення екологічного ризику як мінливості так 

і необізнаності. Принцип дії метода зрозумілий з рисунка. 

 

Обирається випадково значення з 

розподілу концентрації, що визна-

чається необізнаністю 

N значень = 1000 (умовно) 

Обирається випадково значення з 

розподілу концентрації, що визна-

чається мінливістю 

N значень = 1000 (умовно) 

Обчислюється 

і зберігається  

значення ри-

зику 

Початок Кінець Внутрішня петля 

Зовнішня петля 

Вхід Вихід 
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М.П.КУЛИК (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

ДЕЯКІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧ-

НОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

(Національний технічний університет нафти і газу, вул.Карпатська, 15,  

 m_p_kulyk@pisem.net) 
 Об’єкти теплової енергетики  є значними джерелами викидів в атмосферне повітря шкі-

дливих речовин, та в силу багатостадійності процесу перетворення тепла та зношеності основ-

ного технологічного обладнання характеризується низьким коефіцієнтом корисної дії та мало-

придатними для покриття пікових навантажень.  

 Деяких  із вказаних недоліків позбавлені комбіновані парогазові установки, в яких зви-

чайний паровий цикл генерації поєднується з газовим циклом, в якому менше на один етап пе-

ретворення тепла. Такі енергетичні установки не отримують широкого поширення через доро-

говизну турбінного (газоподібного чи рідкого) палива. 

 Нами запропоновано використовувати.для роботи газової турбіни тепло, отримане в 

результаті спалювання твердого, здебільшого низькоякісного, кам’яного вугілля по двох чи 

трьох стадійній схемі з використанням циклонних передтопків. Такі допоміжні пристрої осна-

щуються рубашками охолодження,  в яких циркулюють різні газові суміші, що нагріваються 

теплом від спалювання вугілля, на процес спалювання подається атмосферне повітря, збагачене 

киснем. 

 Для передачі тепла від полум’я до сумішей використовуються сучасні теплопередаваль-

ні елементи – теплові трубки, змінюється конструкція котельного блока,  

 Теплова установка, яка включає поєднання парової турбіни з газовою (чи повітряною) 

має  вищий коефіцієнт корисної дії за рахунок зменшення в газовому циклі етапів перетворення 

тепла.  

В такій установці стандартної потужності спалюється менша кількість вугілля, що знижує  пи-

томі валові  викиди шкідливих речовин в розрахунку на одиницю потужності. Це посилюється  

при використанні таких установок для покриття пікових навантажень. Адже, газова турбіна 

швидко може набирати  потужність, гнучно її змінювати, до того ж  в газовій частині викиду-

ється також менша кількість  шкідливих речовин. 

  

M.P KULYK (UKRAINE, IVANO-FRANKIVSK) 

SOME WAYS OF ENERGY EFFICIENCY AND  

ENVIRONMENTAL SAFETY OF OBJECTS OF HEAT ENERGY.  

(National Technical University of Oil and Gas, str. Karpatska, 15,  

m_p_kulyk@pisem.net) 
 Of thermal energy are significant sources of air emissions of harmful substances, and because 

multistage conversion process heat and wear of the main process equipment is characterized by low 

efficiency, and little use to cover peak loads. 

 Some of these flaws deprived of combined cycle gas turbine in which conventional steam cy-

cle generation combined with the gas cycle in which at least one phase transformation heat. These 

power plants are not widely used because of Expensive turbine (gas or liquid) fuels. 

 We suggest to use for gas turbine heat obtained by the combustion of solid, mostly low-

quality, coal for two or three phasic scheme using cyclone before-furnace. These assistive devices are 

equipped with cooling casings, in which circulating various gas mixtures that are heated with heat 

from burning coal, the combustion process is atmospheric air enriched with oxygen. 

 To transfer heat from the flame to the mixture, modern heat exchange elements - heat pipes, 

changing the design of boiler unit. 

 Heat setting that includes a combination of steam turbine with a gas (or air) has a higher effi-

ciency by reducing the gas cycle stages of transformation heat. 

In this installation standard power burned fewer coal, which reduces the specific gross emissions per 

unit of capacity. This increases the use of such facilities to cover peak loads. After all, a gas turbine 

can quickly gain power, flexibly its change, moreover, the gas is released as part of a smaller amount 

of harmful substances. 

mailto:m_p_kulyk@pisem.net
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П.І. ТОПІЛЬНИЦЬКИЙ, М.І. ПРИВАРСЬКА, В.В. РОМАНЧУК, Є.О.ДІДУН (УК-

РАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ СТАВКОВИХ КИСЛИХ ГУДРОНІВ 

Національний університет “Львівська політехніка”,  

м. Львів, вул. Ст. Бандери 12, 79013   topoil@polynet.lviv.ua 
На сучасних нафтопереробних заводах для одержання товарних нафтопродуктів використо-

вують адсорбційні, екстракційні та гідрогенізаційні методи очищення.  

В той же час в недалекому минулому в нафтопереробці сірчана кислота в великому об’ємі 

використовувалась як реагент для очищення від небажаних компонентів дистилятних і залиш-

кових олив, парафінів, гасу і бензину. Очищення проводять для видалення з нафтових фракцій 

ненасичених, сірко- та азотовмісних і смолистих сполук, які обумовлюють малу стабільність 

палива при зберіганні, нестабільність кольору і погіршують деякі експлуатаційні властивості. 

Проте, даний процес, незважаючи на технологічну простоту, мав ряд недоліків. Основним з них 

є утворення певних відходів виробництва, які важко утилізуються, – кислих гудронів. В районі 

Грибовицького сміттєзвалища зберігається понад 200 тис т кислих гудронів, одержаних при 

очищенні трансформаторних дистилятів Львівського дослідного нафтомаслозаводу. 

Кислі гудрони – це рідка, напіврідка або тверда маса чорного кольору, з різким запахом ок-

сиду сірки. Вони містять непрореаговану сірчану кислоту, продукти реакції сірчаної кислоти з 

вуглеводнями, які нерозчинні у нафтовій фракції, кисневмісними, сірчистими і азотистими спо-

луками нафти, а також воду і захоплений нафтопродукт.  

На відміну від нафтопродуктів кислі гудрони є достатньо реакційноздатною системою. 

Внаслідок окисно-відновного процесу, який самовільно протікає в такій системі та супрово-

джується окисненням і ущільненням органічної маси та виділенням SO2 , в процесі зберігання 

кислих гудронів відбувається зміна їх фізико-хімічних властивостей. Хімічний склад гудронів 

змінюється в напрямку збільшення молекулярної маси його органічних компонентів, утворення 

твердих нерозчинних сполук, зменшення вмісту вільної сірчаної кислоти і збільшення кількості 

води. З часом підвищується в’язкість кислих гудронів, знижується їх розчинність у воді і наф-

топродуктах.  

Органічна маса кислого гудрону, яка складається з нафтових олив, смолисто-асфальтенових 

речовин, органічних кислот та інших сполук, найчастіше може використовуватися у вигляді 

палива. Але може служити і сировиною для одержання дорожнього і будівельного нафтового 

асфальту, асфальтових лаків, пластифікаторів при виробництві автомобільних шин; деемульга-

торів і емульгаторів для нафтовидобування та інших різноманітних продуктів. 

На сьогодні в Україні з усіх наведених способів утилізації промислову привабливість має 

лише одержання з кислого гудрону палива, в досить обмеженому числі випадків – утилізація 

кислоти та одержання поверхнево-активних речовин для інтенсифікації нафтовидобутку. 

При утилізації кислих гудронів, особливо таких, які довго зберігаються, виникає ряд серйо-

зних проблем, серед яких основними є: 

а)  забір кислих гудронів зі ставків; 

б)  відділення механічних домішок і води; 

в) при порушенні складної технології нейтралізації кислого гудрону можливе утворення 

твердого склоподібного продукту, який заповнює трубопроводи, мішалки і реактори, що 

унеможливлює подальше проведення процесу; 

г)  спалювання нейтралізованого кислого гудрону спричиняє виділення значної кількості 

оксидів сірки, що негативно впливає на довкілля. 

Проблемами утилізації кислих гудронів достатньо ґрунтовно протягом тривалого часу 

займались на кафедрі хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету 

“Львівська політехніка”. Водночас утилізація багаторічних ставкових кислих гудронів вимагає 

додаткового наукового опрацювання перед промисловим впровадженням в напрямку утилізації 

кислої води, яка знаходиться над шаром кислого гудрону, утилізація текучої частини кислого 

гудрону і утилізація донної твердої частини кислого гудрону. 

mailto:liudmyla@polynet.lviv.ua
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В.М. КОРЕНДІЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВІБРАЦІЙНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ ВІТРОУСТАНОВОК  

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 

79013, vitaliy_korendiy@ukr.net 
Коливні процеси у вітроустановках виникають у більшості випадків внаслідок статичного 

дисбалансу вітроколеса, тобто зміщення його центру ваги за рахунок різниці мас лопатей, сег-

ментів, траверс тощо. Вібрації також можуть виникнути внаслідок нерівномірного розподілу 

снігу або попадання сторонніх предметів на лопаті, що спричиняє динамічний дисбаланс. 

Останній призводить до віброзміщень частин установки, які несуть руйнівний вплив на її конс-

трукцію та можуть спричиняти шум, інфра- та ультразвуки.  

Також на вітроустановку в процесі експлуатації діють змінні у часі аеродинамічні та інер-

ційні навантаження, що спричиняють коливання різних її частин, які, в свою чергу, передають-

ся на фундамент. Аеродинамічні навантаження виникають у процесі взаємодії лопатей вітроко-

леса, гондоли і башти зі змінним за швидкістю і напрямком повітряним потоком. Вони зале-

жать від частоти обертання вітроколеса, середньої швидкості вітру, турбулентності повітряного 

потоку, аеродинамічних та аеропружних властивостей обтічних поверхонь елементів вітроус-

тановки. Окрім змінного характеру вітрового потоку причинами вібрацій можуть бути явища 

зриву потоку на лопатях та вихрового резонансу при обтіканні повітрям циліндричних повер-

хонь гондоли і башти. 

До інерційних навантажень, які виникають внаслідок нерівномірного складного руху різних 

елементів вітроустановки та спричиняють коливні процеси, що передаються на фундамент, на-

лежать моменти від відцентрової і дотичної сил при орієнтації гондоли за напрямком вітру та 

момент від дії коріолісової сили при одночасному обертанні гондоли і вітроколеса. При моде-

люванні роботи вітроустановки одна із проблем саме й полягає у складності адекватного мате-

матичного опису аеродинамічних та інерційних навантажень з урахуванням мінливого характе-

ру вітру та пружних властивостей окремих елементів. 

 

V.M. KORENDIY (UKRAINE, LVIV) 

VIBRATIONAL FACTORS OF WIND TURBINE INFLUENCE  

ON THE ENVIRONMENT 

Lviv Polytechnic National University, Lviv, St. Bandera Street, 12, 79013, vi-

taliy_korendiy@ukr.net 
Oscillation processes in wind turbines arise as a result for the most part as the result of static imbal-

ance of the wind-wheel, i.e. the displacement of its center of gravity at the expense of different masses 

of blades, segments, crossbeams etc. Vibrations may also arise as the result of disproportionate alloca-

tion of snow or getting extraneous objects on the blades, which cause dynamic imbalance. It lead to 

vibration displacements of the parts of the turbine, which carry destroying influence over its construc-

tion and may cause noise, infra- and ultrasounds. 

Changeable in time aerodynamic and inertial loadings also work on the wind turbine during the 

process of its exploitation and cause oscillations of its different parts, which, in their turn, can be 

transmitted to the foundation. Aerodynamic loadings arise in the process of interaction of wind-wheel 

blades, nacelle and tower with changeable in speed and direction air-flow. They depend on the rotation 

frequency of the wind-wheel, average wind speed, turbulence of the air-flow, aerodynamic and aeroe-

lastic properties of streamline surfaces of wind turbine elements. The effects of flow breakdown on the 

blades and vortex resonance under air flowing round the cylindrical surfaces of nacelle and tower may 

also be the causes of vibrations moreover of wind flow changeable nature. 

The moments from the centrifugal and tangential forces at the orientation of nacelle after the di-

rection of wind and the moment from the effect of the Coriolis’ force at simultaneous rotation of na-

celle and wind-wheel belong to inertial loadings, which arise as a result of irregular compound motion 

of different elements of the wind turbine and cause oscillation processes, which may be transmitted to 

foundation. One of the problems of modeling of wind turbine work just consists in complication of 

adequate mathematical description of aerodynamic and inertial loadings taking into account the 

changeable nature of wind and elastic properties of separate elements. 
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В.М. КОРЕНДІЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

КОНСТРУЮВАННЯ ВІТРОКОЛЕСА  

З МЕХАНІЗМАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 

79013, vitaliy_korendiy@ukr.net 
Основним силовим елементом вітроустановки є вітроколесо. На даний час у світі в переваж-

ній більшості експлуатуються два типи роторів, які відрізняються розміщенням осі їх обертан-

ня. Понад 90% вітроколіс є горизонтально-осьовими, проте останнім часом досить швидко по-

чали розвиватися ротори із вертикальною віссю обертання, зважаючи на низку переваг, основ-

ною з яких є відсутність необхідності орієнтації за напрямком вітру. В залежності від потреб 

споживачів, кліматичної ситуації регіону та інших експлуатаційних вимог горизонтально-

осьове вітроколесо може комплектуватися різною кількістю лопатей. Наприклад, для генеру-

вання електроенергії зазвичай застосовують двох- або трьохлопатеві ротори, які забезпечують 

високу швидкохідність, значні коефіцієнти використання енергії вітру та мають порівняно ме-

ншу масу, тоді як для систем водонапору та зрошування сільськогосподарських угідь доцільні-

ше застосовувати тихохідні багатолопатеві вітроустановки, головними перевагами яких є вели-

кі пускові моменти та низькі швидкості вітру для самозапуску. Щодо форми лопатей, то швид-

кохідні вітроколеса вимагають спеціального аеродинамічного профілю, виготовлення якого 

технологічно складніше і дорожче, тоді як тихохідні можуть бути оснащені лопатями лінійчас-

тої форми (гіперболічного параболоїда, циліндроїда тощо), оскільки при малих швидкостях 

обертання ротора аеродинамічні явища неістотно впливають на коефіцієнт корисної дії устано-

вки. 

З метою стабілізації кутової швидкості та оптимізації відбору потужності у вітроустановках 

зазвичай застосовують механізми повороту лопатей навколо власних поздовжніх осей (аероди-

намічні або відцентрові) та механізми складання лопатей у напрямку повітряного потоку. Вка-

зані механізми працюють за рахунок зміни площі лопатей, яка обдувається вітром, і таким чи-

ном забезпечують автоматичне регулювання відбору потужності в залежності від швидкості 

повітряного потоку, частоти обертання ротора і навантаження на його валу. 

V.M. KORENDIY (UKRAINE, LVIV) 

DESIGNING OF THE WIND-WHEEL WITH  

THE MECHANISMS OF POWER REGULATION 

Lviv Polytechnic National University, Lviv, St. Bandera Street, 12, 79013, vi-

taliy_korendiy@ukr.net 
Wind-wheel is the basic power element of the wind turbine. Two types of rotors, which are differ-

ent due to the placing of the axes of their rotation, are in overwhelming majority exploited in the world 

nowadays. Over 90% of the wind-wheels are horizontal-axis, however the rotors with vertical rotation 

shaft have started to develop very quickly taking into consideration the chain of advantages, the basic 

of which is the absence of necessity of orientation after the wind direction. Horizontal-axis wind-

wheel may be completed by different amount of blades depending on the demands of users, climatic 

situation of the region and other exploitation requirements. E.g., two- or three-bladed rotors, which 

provide high specific speed, considerable coefficients of wind power usage and have comparatively 

less mass, are usually used for generating electric power, whereas low-speed multi-bladed wind tur-

bines, which have such basic advantages as large starting moments and low wind speeds for self-

triggering, are more expedient used for the systems of water-pressure and irrigation of agricultural ar-

eas. High-speed wind-wheels require special aerodynamic blade profile, producing of which is techno-

logically more complicated and expensive, whereas low-speed wind wheel may be equipped by the 

blades of ruled form (hyperbolic paraboloid, cylindroid etc.), because aerodynamic effects inessential-

ly influence on efficiency of the turbine under low rotation velocities of wind-wheel. 

The mechanisms of blades turning round their longitudinal axes (aerodynamic and centrifugal) 

and mechanisms of blades stacking in the direction of the air-flow are usually used with the aim of 

stabilization of angular velocity and optimization of power takeoff in the wind turbines. Mentioned 

mechanisms work due to changing of blades area, which is blown by wind, and in such a way provide 

automatic regulation of power takeoff depending on speed of air-flow, rotor revolving frequency and 

loading on its shaft. 
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Н. Х. ГРАБАК (УКРАЇНА, МИКОЛАЇВ) 

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧІ ТА ГРУНТООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИН-

НИЦТВІ ДЛЯ СТЕПУ УКРАЇНИ 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (вул. ім. 68 Десантників, 

10, м. Миколаїв, 54003, dun@kma.mk.ua, dan55@mksat.net) 
Технології вирощування сільськогосподарських культур в Україні на сьогодні є надто 

енерговитратними. Коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування рослин у більшості ви-

падків становить менше 2,0, що свідчить про низьку ефективність господарювання. Причиною 

такого становища є низька врожайність та неадекватні витрати енергії на виконання технологі-

чних операцій, в першу чергу, на обробіток ґрунту. Саме недосконалий та енергонасичений об-

робіток ґрунту в поєднанні з незбалансованою системою удобрення призвели до деградації зна-

чної частини орних земель країни. 

З метою виправлення вказаних негараздів в Миколаївському інституті агропромислового 

виробництва (південний Степ) та Інституті охорони ґрунтів (північний Степ) упродовж 25 років 

виконано цикл польових експериментів (стаціонарні довготермінові, тимчасові та модельні) на 

різних елементах рельєфу, метою яких було опрацювання таких технологій вирощування 

польових культур у сівозмінах, які забезпечували б істотне зменшення енерговитрат і стабілі-

зацію родючості ґрунту без скорочення продуктивності вирощування рослин. 

Принципова суть розроблених технологій полягає в наступному. Система обробітку ґру-

нту передбачає його гнучкість і диференціацію в сівозміні; він поєднує оранку (в основному в 

полях, де вносяться органічні добрива), безполичковий із залишенням рослинних решток на 

поверхні, мульчуючий, а в окремих випадках і нульовий; на схилових землях – пізньоосіннє 

щілювання зябу, посівів озимих і багаторічних трав. 

Система удобрення передбачає збалансоване внесення органічних і мінеральних добрив; 

останні вносяться переважно роздрібнено і локально, що заощаджує до 30 % туків і попереджує 

їх відчуження під час ерозійних процесів. 

Система боротьби з бур’янами базується на знищенні бур’янів переважно механічним 

способом у системі поліпшеного зяблевого, парового, до- та післяпосівного обробітку ґрунту, 

що зменшує обсяг застосування екологічно небезпечних і енергоємних гербіцидів. 

Неабияке значення для заощадження енергії та зменшення ерозійних процесів має обра-

ний тип ґрунтообробного знаряддя. Так, застосування для основного обробітку ґрунту безполи-

чкових знарядь замість поличкових дозволяє заощадити 10880-12727 МДж енергії на 1 га. 

Розроблена система енергозаощаджуючого та ґрунтоохоронного обробітку в 7-пільній 

зернопаропросапній сівозміні забезпечує скорочення 18 технологічних операцій, а сумарну 

глибину обробітків – на 133 см. В 5-пільній сівозміні на схилі 1 – 30 нафкращим виявився варі-

ант з мінімізованим обробітком ґрунту при використанні плоскорізних знарядь; витрати паль-

ного при цьому склали 20,8 кг/га, прямі витрати праці 2,35 людино-годин/га, питома металоєм-

ність 16,07 кг/га, а сумарна енергоємність 1707 МДж/га, що відповідно менше контролю (тра-

диційний обробіток ґрунту) на 33,1; 25,9; 17,8 та 17,3 %. 

Одним із показників родючості ґрунту є його енергоємність, що визначається вмістом у 

ньому органічної речовини, в тому числі гумусу, елементів живлення рослин, живих організмів. 

Розроблені технології, засновані на менш інтенсивних ґрунтоохоронних засобах його обробіт-

ку, нехімічних заходах боротьби з бур’янами та іншими шкідливими організмами, сприяють 

кращому збереженню акумульованої у верхньому шарі енергії. Так, після завершення ротації 

зерно-трав’яної сівозміни на фоні систематичного мінімізованого обробітку безполичковими 

знаряддями в 1 кг ґрунту містилося 765 МДж енергії, в той час як при традиційній оранці – ли-

ше 722. 

І, нарешті, зазначимо, що втрати ґрунту від ерозійних процесів при застосуванні розроб-

лених технологій не перевищують рівня природного ґрунтоутворення (2-4 т/га). 

mailto:dun@kma.mk.ua
mailto:dan55@mksat.net
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Я.Ю.ТЕВТУЛЬ, І.А.ВІНКЛЕР (УКРАЇНА, ЧЕРНІВЦІ) 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ  

ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

вул.Коцюбинського,2,м.Чернівці, 58012, E-mail y.tevtul@chnu.edu.ua  
Розглянуто особливості географічного положення України щодо можливості використан-

ня відновлюваних та альтернативних джерел енергії,  виробництва  теплової  і електричної ене-

ргії з відновлюваних джерел.  

Зроблено аналіз специфіки перспектив використання вітрової, великої і малої сонячної, а 

також геотермальної енергетики в Україні.  

Можливості біоенергетики розглянуто в напрямах використання твердої біомаси, біогазу  

й рідких біопалив. Зроблено аналіз енергетичного потенціалу біомаси окремих видів сільсько-

господарських культур, деревини й відходів тваринництва. Сконцентровано увагу на проблемі 

руйнування матеріалів в біопаливах і сировині для його виготовлення. Подано результати дос-

лідження корозійного руйнування міді та її сплавів, алюмінію у ріпаковій олії, біодизельному 

пальному (виготовленому з ріпакової олії), високооктановому кисневовмісному доданку (ВКД) 

до бензинів, рідині універсальній для автомобілів «Гамаюн». 

Оглянуто економічні, адміністративні й політичні заходи, спрямовані на виготовлення та 

використання біопалива в Україні, введення «зеленого» тарифу на закупівлю електроенергії, 

перспективи «енергетичного» землеробства у державі.   

Зосереджено увагу на перевагах застосування теплових помп для обігрівання споруд, за-

безпечення рідким теплоносієм комунальних і побутових приміщень.  
Проаналізовано можливості використання систем перетворення енергії хімічних речовин в енергію 

електричного струму, деякі новітні хімічні джерела струму (ХДС), проблеми поводження з відпрацьова-

ними ХДС й утилізації матеріалів.  

 

Ya. Yu. TEVTUL, I.A.WINKLER (UKRAINE, CHERNIVTSI) 

PROBLEMS OF BRINGING RECYCLABLE AND SUSTAINABLE  

ENERGY SOURCES INTO REGULAR USE IN UKRAINE 

Yu. Fedkovych National University of Chernivtsi, 2 Kotsyubynsky St., Chernivtsi, 58012. 

E-mail y.tevtul@chnu.edu.ua  
Geographical location of Ukraine and its influence on the prospects of utilization of recyclable 

and sustainable energy sources, production of thermal and electric power have been discussed. 

Special attention is paid to the prospects related to the wind energy, large- and small-scale solar 

and geothermal energy production in Ukraine.  

Bioenergetic prospects are analyzed in the context of the solid biomass, biogas and liquid biofu-

els with separate analysis of the energy production potential of the biomass originated by some Ukrain-

ian agricultural crops, timber and livestock farming wastes. A problem of decomposition of various 

construction materials in the biofuels and their source materials is also considered. For instance, we list 

results of the corrosion study of copper and its alloys, aluminum and its alloys in the rapeseed oil and 

biodiesel fuel made of it, in the high-octane oxygen-containing gasoline adding (HOOA) and in the 

universal car liquid “Gamayun”. 

Some economical, administrative and political actions, which can promote wider manufacturing 

and utilization of biofuels in Ukraine, introduction the green electricity tariff and prospects of the “en-

ergetic farming” in Ukraine are discussed.  

Thermo-pumps are analyzed in the context of house heating for living and municipal buildings.  
Possible ways of utilization of the chemical-electrical energy transformation systems, new chemical 

sources of current and problems of the used batteries utilization are also discussed.  

mailto:y.tevtul@chnu.edu.ua
mailto:y.tevtul@chnu.edu.ua
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А.М. ПАВЛЕНКО,  А.В. КОШЛАК (УКРАИНА, ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ 

Днепродзержинский государственный технический университет,51918 

ул. Днепрстроевская, 2, pavlenko@dstu.dp.ua) 
Пористые материалы находят широкое применение в различных отраслях техники, в 

частности в качестве теплоизолирующей среды для ряда термонапряженных установок, рабо-

тающих в разных температурных диапазонах. Поэтому такие материалы должны обладать соо-

тветствующими теплофизическими и механическими свойствами. В доступных литературных 

источниках приводятся зависимости потребительских свойств теплоизоляторов, но определе-

ние функциональной зависимости теплофизических характеристик от структурных параметров 

материала остается актуальной задачей. 

Сложность процессов вспучивания вызывает наибольший интерес, так как путем изуче-

ния кинетики фазовых переходов можно создать теоретическую базу для разработки новых 

высокоинтенсивных технологий в различных областях промышленности, в частности техноло-

гию  производства мелкопористых теплоизоляционных материалов. И поскольку средний раз-

мер пор, пористость в основном и определяют теплопроводность и прочность материала, мож-

но предположить, что, варьируя термическими режимами обработки сырьевого материала и 

рецептурным составом смеси, можно прогнозировать изменение теплофизических свойств по-

лученной теплоизоляции. 

На основании результатов наших исследований разработана математическая модель ра-

вновесного состояния пористой структуры в момент ее формирования. В качестве динамиче-

ской характеристики, определяющей направленность изменений размеров паровой поры, при-

нята разность напряжений, вызванных давлением в паровой области и сопротивлением гранич-

ной поверхности поры. 

Основное уравнение модели уравнение Релея – Плессета, характеризующее динамику 

роста или уменьшения парового пузырька (поры): 
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w – скорость роста парового пузырька; τ – время роста пузырька; ρ – плотность; Рп – 

давление внутри паровой полости; Рг – давление в окружающей жидкости; Т – температура; R 

– радиус парового пузырька. 

Увеличение, уменьшение или стабилизация размеров пузырька могут быть представ-

лены соответственно тремя случаями: 
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При гп P)T(P  >0  паровой пузырек увеличивается, гп P)T(P  <0 – уменьшается; в слу-

чае гп P)T(P  =0  его размер стабилизирован.  )T(Pп зависит от величины внешнего теплового 

потока (температуры). Следовательно, процесс порообразования может быть управляем. 
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А.В. КОШЛАК,  А.М. ПАВЛЕНКО  (УКРАИНА, ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК) 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПРОГНОЗИРОВАННЫМИ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Днепродзержинский государственный технический университет,51918 

ул. Днепрстроевская, 2, pavlenko@dstu.dp.ua) 
 

Разработан способ  получения пористого теплоизоляционного материала, который 

включает измельчение активного кремнеземистого сырья и минерального наполнителя, пере-

мешивание компонентов сырьевой смеси с водным раствором гидроксида щелочного металла, 

пропарку приготовленной сырьевой смеси в среде насыщенного водяного пара, грануляцию 

полученной смеси и вспучивание гранул.  

Как установлено экспериментально, существенными факторами управляемого воз-

действия на кинетику газообразования и формирование пористой структуры являются темпера-

тура вспучивания и состав компонентов среды. Процесс вспучивания на стадии оптимальных 

пластично-вязких свойств смеси в сочетании с предлагаемыми газообразователями интенсифи-

цирует процесс газовыделения, который протекает равномерно во всем объеме сырьевого мате-

риала, обеспечивая образование замкнутых пор. 

Низкотемпературными газообразователями служат: гидратная вода, являющаяся соста-

вной частью исходных компонентов смеси,  бикарбонат натрия и глина. Применение предлага-

емых газообразователей и технологических режимов способствует реализации интенсивного и 

управляемого процесса выделения нетоксичных и не вызывающих коррозию газов. Причем  

процесс  газовыделения соответствует периоду максимального размягчения вспучиваемого ма-

териала.  

Вспучивание газообразованием предполагает, что выделяющийся в процессе газообра-

зования газ остается в гелеобразной пластичной газонепроницаемой фазе, которая кристалли-

зуется при температуре  100-120оС, с образованием ячеистой структуры пор.  

При предварительной подсушке гранул  наблюдается активное газообразование, кото-

рому способствует наличие в исходной смеси гидратной воды, бикарбоната натрия и глины. 

При этом вязкость материала повышается, уравновешивая давление газа в пузырьках. Интенси-

вность этого процесса регулируется температурой и временем воздействия теплоносителя, ко-

торые подбираются таким образом, чтобы газовые ячейки, увеличивались до определенного 

заданного размера, не сливались и сохраняли свою форму. Время  температурного воздействия 

определяет как структурные характеристики (пористость и размер пор) так и прочностные 

свойства материала и его термостойкость (см. рис.1).  
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Рис.1  Зависимость пористости и теплопроводности от продолжительности подсушки и вспучивания 
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J. MAGIERA, A. GŁUSZEK, K. NEUPAUER (POLAND, CRACOW), 

 

DISTANCE LEARNING LABORATORY 

BASED ON EXISTING HYBRID INSTALLATION 

WITH RENEWABLE ENERGY 

Cracow University of Technology, Institute of Chemical and Process Engineering,  

24, Warszawska St., 31-155, Cracow, Poland, kneupauer@chemia.pk.edu.pl 
 

The last years are characterized by a significant increase in the prices of conventional energy 

sources. In addition, these resources get exhausted and their use to produce electricity, thermal energy 

and fuel burden of the natural environment. This causes an intensive exploration both on a global and 

European scale, the possibility of using renewable resources (RES) as the sources of energy and chem-

ical products. These activities are particularly noticeable in the European Union (EU). In 2008, 27 

countries in the European Union, due to a need to protect the climate, are committed to increasing the 

use of RES so that minimum 20% of total energy to come from renewable sources by 2020. Some 

countries in Central and Eastern Europe, including Poland, have negotiated a smaller share, which for 

Poland is 15% of renewable energies in the overall energy mix by 2020. The legal regulation in Ger-

many [1] says that all new buildings to be built after 2020 must have a certain percentage of energy 

from renewable sources. The overall energy balance, this share is between 15 to 50%. 

The examples of real hybrid systems consist of renewable energy sources (RES) used to pro-

vide hot water and central heat for buildings have been presented [2]. These installations are equipped 

with advanced control system which allows to users to balance energy and costs [3,4,5]. It is possible 

to remote control the installation at the four different access levels and control temporary parameters 

in real time over the Internet. These possibilities gave us the idea of using such instrumented installa-

tions as “distance-learning laboratories”. They are already used by students from cooperating universi-

ties who are interested in renewable energy. 

References 

1. Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich  (Erneuerbare-

EnergienWärmegesetz - EEWärmeG), Ausfertigungsdatum: 07.08.2008, Zuletzt geändert durch Art. 2 

Abs. 68 G v. 22.12.2011 I 3044. 

2. K. Neupauer, A. Głuszek, J. Magiera, Efektywność wykorzystania kolektorów w konwersji energii 

słonecznej do energii cieplnej, Inżynieria procesowa w ochronie środowiska, Opole 2009, ISBN 978-

83-7342-226-1, pp.71-79. 

3. K. Neupauer, A. Głuszek, J. Magiera, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2010, (2010), 87-88. 

4. K. Neupauer,  Möglichkeit der Bilanzierung einer Heizungsanlage mit Drei Energiequellen und Ihre 

Steuerung in dem Online-System, 18th International Conference Process Engineering and Chemical 

Plant Design, Berlin 19-23.09.2011, ISBN:978-3-7983-2361-2. 

5. P. Knapczyk, K. Neupauer, M. Turoń, Bilansowanie i sterowanie przez Internet złożonymi 

instalacjami grzewczymi z odnawialnymi źródłami energii, GLOBEnergia: ogólnopolski 

dwumiesięcznik poświęcony Odnawialnym Źródłom Energii (OZE), ISSN 1897-1288, wydawca: 

GEOSYSTEM Kraków. 
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Ю.Ф.СНЄЖКІН, В.А. МИХАЙЛИК, Т.В.КОРІНЧЕВСЬКА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ 

МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України 

03164, м. Київ, вул. Булаховського, 2; e-mail: ntps@bk.ru 
Одним з перспективних методів акумулювання теплоти є використання властивості деяких 

речовин і матеріалів на їх основі перетерплювати фазовий перехід першого роду. Робота аку-

мулятора здійснюється за рахунок поглинання (плавлення) та виділення (кристалізація) теплоти 

в результаті циклічного нагрівання та охолодження робочого тіла з фазовим переходом. Серед 

речовин з фазовим переходом органічні сполуки класу парафінів є одними з найбільш пошире-

них теплоакумулюючих матеріалів (ТАМ). 

В якості можливих ТАМ були випробувані модельні суміші ливарного виробництва на ос-

нові парафіну, буровугільного та поліетиленового восків, що виготовляються ТОВ «Хімвоскп-

ром». Калориметричні дослідження показали, що дані суміші мають задовільні величини теп-

лоти фазових переходів, які обумовлюють можливість їх використання в якості ТАМ. Серед 

експлуатаційних характеристик ТАМ однією з вирішальних при конструюванні акумуляторів є 

термостійкість, від якої залежить максимально дозволена температура поверхні нагрівачів.  

Дослідження термічної стійкості ТАМ виконано в дериватографі Q–1000 (фірма «МОМ», 

Угорщина) в діапазоні температур 20…250 С при швидкості нагрівання 3,8 К/хв за шкалою ваг 

0–50 мг. Зразки масою 138…159 мг розміщували в конічний платиновий тигель. В результаті 

досліджень були отримані криві зміни температури зразка, маси, швидкості зміни маси та ди-

ференціальної температури (різниці температур зразка та інертної речовини) в процесі його на-

грівання. Визначено, що термічна деструкція компонентів сумішей з втратою маси зразків по-

чинається після досягнення температури 150…170 С. Це свідчить про те, що досліджені ком-

позиційні ТАМ на основі органічних сполук мають достатньо високу термічну стійкість, яка 

повністю задовольняє умовам їх використання в якості робочих тіл теплових акумуляторів, 

оскільки фазові переходи в них відбуваються в інтервалі 30…103 ºС. 

Yu. SNEZHKIN, V. MYKHAILYK, T. KORINCHEVSKA (UKRAINE, KYIV) 

THERMAL STABILITY OF THE COMPOSITE THERMAL ENERGY  

STORAGE MATERIALS BASED ON ORGANIC COMPOUNDS 

Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, 

Ukraine, 03164, Kiev, 2, Bulakhovskogo st., e-mail: ntps@bk.ru 
Certain substances and materials based on them are underwent phase change of the first kind. The 

use of this property is one of perspective heat storage method. The operation of the heat storage sys-

tem is occurred due to thermal absorption (melting) and heat release (crystallization) as a result of cy-

clic heating and cooling of the phase change working substance. Organic compounds based on paraf-

fin are the most widespread phase change materials for thermal energy storage.  

Model compositions based of paraffin, brown-coal wax and polyethylene wax have been tested as 

possible thermal energy storage materials (TESM). They are produced by "Himvoskprom" and used in 

the foundry work. Calorimetric studies are shown that these compositions have satisfactory values of 

heat of phase change. The possibility of their using as TESM is determined. One of main operating 

characteristics of TESM in the development of heat storage system is thermal stability that determines 

maximum permitted temperature of heater surface.  

Thermal stability analyses of TESM are carried out in derivatograph Q-1000 (Company "MOM", 

Hungary) in the temperature range 20...250 C at the heating rate 3.8 K/min on the weight scale 0–

50 mg. Samples weighing 138...159 mg were placed in the conical platinum crucible. Curves of tem-

perature and mass changes of the sample, mass change rate and differential temperature (difference 

between temperature of the sample and temperature of the inert substance) are obtained in the heating 

process. It is determined that the thermal destruction of composition components with mass loss starts 

after reaching the temperature of 150...170 C. This indicates that investigated composite TESMs 

based on organic compounds have sufficiently high thermal stability. They satisfy completely condi-

tions of using TESM as working substance of heat storage systems, because phase changes of this 

TESM are occurred in the temperature range 30...103 ºC. 
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С.Я.ХРУНИК, М.А.САНИЦЬКИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ),  

РЕЦЬКО К. (ПОЛЬЩА, ЧЕНСТОХОВА) 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ГОРЮЧИХ ВІДХОДІВ  

В ОБЕРТОВИХ ПЕЧАХ 

Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, 

вул. С. Бандери, 12, e-mail: sofiya_khrunyk@yahoo.com 
Життєвий цикл виробництва цементу включає високоенергоємний випал сировинних 

компонентів в обертових печах. Температура близько 1450°С, ретельне перемішування і трива-

лий час перебування матеріалу в печі – необхідні умови одержання клінкеру і водночас опти-

мальні для комплексної утилізації широкого спектру горючих відходів як альтернативного па-

лива. Така практика успішно застосовується в країнах ЄС (зокрема в Польщі), США, Японії. 

З використанням факторів IMPACT 2002+ здійснено оцінку потерційного впливу на до-

вкілля спільного спалювання горючих відходів як альтернативного палива. Встановлено, що 

збільшення кількості зношених автомобільних шин у складі робочого палива до 5-10% збіль-

шує на 3-6% вплив на екотоксичність для водойм і на 1-3% вплив на екотоксичність для ґрунтів 

порівняно з використанням виключно українського вугілля. Водночас, знижується негативний 

вплив на глобальне потепління, евтрофікацію і підкислення водойм, підкислення і надмірне 

удобрення земель, респіраторний ефект і токсичність для людей. Використання розробленого 

твердого альтернативного палива на основі пластикових, паперових і деревних відходів (ТП-1) 

у кількості 10%, нівелює негативний вплив на довкілля 10% зношених шин. Це дозволяє замі-

щувати 20 і більше відсотків в енергетичному еквіваленті вугілля альтернативним паливом з 

пониженням негативного впливу згорання палива в обертових печах на різні категорії довкілля 

в середньому на 4-19% у порівнянні з використанням виключно вугілля.  
 

 

KHRUNYK S.Y. (UKRAINE, LVIV), SANYTSKYY M.A. (UKRAINE, LVIV), 

RECKO K. (POLAND, CZĘSTOCHOWA) 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF COMBUSTIBLE WASTES UTILI-

ZATION IN ROTARY CEMENT KILNS 

National University «Lvivska Politechnika»,79013, Lviv, S. Bandery str., 12,  

e-mail: sofiya_khrunyk@yahoo.com 
Cement production life cycle includes high energy-consuming process of sintering raw mate-

rials in a rotary kiln. The formation of clinker requires a temperature of about 1450° C with a continu-

ous stirring and a long residence time in a rotary kiln. Such conditions are also optimal for a compre-

hensive utilization of a wide range of combustible wastes as alternative fuels. This practice has been 

successfully applied in the EU (including Poland), USA and Japan. 

A potential environmental impact of alternative fuels produced from combustible wastes was 

evaluated using the factors of IMPACT 2002+. In comparison with the usage of exclusively Ukrainian 

coal, the use of a composite fuel, which includes up to 5-10% of used tires leads to an increase of the 

environmental impact by 3-6% for aquatic ecotoxicity and 1-3% for terrestrial ecotoxicity, respective-

ly. However, the negative impact on global warming, aquatic eutrophication and acidification, terres-

trial acidification and nitrification, respiratory effect and human toxicity was decreased. The usage of 

solid alternative fuel derived from plastic, paper and wood wastes (TP-1), which accounts for 10% of 

the composite fuel, eliminates the negative environmental impact caused by combustion of 10% of 

used tires. Therefore, the replacement of coal with alternative fuels by 20% will decrease a negative 

environmental impact of fuel combustion in rotary cement kilns up to 4-19% compared to the use of 

coal.  
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З.С.ЛЮЛЬЧАКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ІНТЕГРОВАНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА SWOT-АНАЛІЗ ІНВЕ-

СТИЦІЙНИХ ЕНЕРГООЩАДНИХ ПРОЕКТІВ 

Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12, 

www.lp.edu.ua 
Протягом грудня 2010 – червня 2012 року в Україні завершилася програма фінансування 

альтернативної енергетики в Україні Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

USELF, яка викликала неоднозначне ставлення громадськості у зв’язку із активною підтрим-

кою будівництва малих ГЕС у Карпатському регіоні. У рамках цієї програми російськими 

представниками компаній Black&Veatch та ЦЕО «Еколайн» було проведено реалізацію проекту 

стратегічного екологічного аналізу (СЕА), включно з громадськими обговореннями, який за-

пропонував п’ять сценаріїв розвитку альтернативної енергетики в Україні, а саме: біогазу, біо-

маси, гідроенергії ; сонячної енергії та енергії вітру. Базові умови пропонувалося характеризу-

вати за шістьма напрямами: клімат і якість повітря; поверхневі і підземні води; геологія і грун-

ти; ландшафти і біорізноманіття; населення і соціально-економічна ситуація; культурна спад-

щина. Концепція СЕА розвинулась на основі Конвенції охорони навколишнього середовища 

(Конвенція Експо, 1991), принципів Декларації Ріо про довкілля та розвиток (1992) та директи-

ви Європейського Союзу про СЕА 2001 року. Україна приєдналася Протоколом до Конвенції 

про СЕА у 2003 році, який набув чинності у 2010 році, що вимагає виконання аналізу екологіч-

них наслідків проектів національних офіційних планів і програм. Зрозуміло, що розроблення і 

впровадження кожного окремого проекту з використання нетрадиційних джерел енергії в Укра-

їні, повинно підпорядковуватися місцевому, регіональному та відповідно національному плану 

чи програмі, водночас необхідним є і зворотній зв'язок між ними. Тому нами пропонується для 

кожного проекту проводити його SWOT- аналіз, тобто аналіз сил, слабкостей, можливостей та 

загроз – особливостей внутрішнього та зовнішнього середовища проекту. Основні чинники зо-

внішнього середовища, які підлягатимуть аналізу: на макрорівні – політико-правові; економіч-

ні; соціально-демографічні та технологічні; на мікрорівні – екологічні, культурологічні та запи-

ти, умови співпраці з найближчими контрагентами у внутрішньому середовищі. 

LYULCHAK Z.S. (UKRAINE, LVIV) 

INTEGRATED STRATEGIC ECOLOGICAL AND SWOT-ANALYSES OF IN-

VESTMENT ENERGY SAVING PROJECTS 

Lviv Polytechnic National University, 79013, Lviv, S. Bandera Street, 12, www.lp.edu.ua 
The program of financing alternative power engineering in Ukraine by European Bank of Re-

construction and Development (EBRD) USELF that causes diverse public attitude because of its sup-

port of building small hydroelectric power stations in Carpathians Mountains was implemented during 

December 2010 – June 2012. According to this program Russian representatives of companies 

Black&Veatch and “Ecoline” realized the project of strategic ecological analyses (SEA) including 

public hearings that suggested five scenarios of alternative power engineering development in 

Ukraine, i.e. biogas, biomass, water power, solar energy, and wind energy. The basic conditions were 

suggested to characterize with six directions: climate and air quality; surface and underground waters; 

geology and soils; landscapes and biodiversity; population and social and economic state; cultural in-

heritance. SEA conception was developed on the basis of Convention of environmental protection 

(Expo Convention, 1991), principals of Rio Declaration on environment and development (1992) and 

European Union directive on SEA in 2001. Ukraine joint with the Protocol to Convention on SEA in 

2003, which came into force in 2010, that requests making the analysis of ecological consequences of 

official plans and programs. Naturally the development and implementation of an every single project 

with the usage of untraditional energy sources in Ukraine has to subordinate to the local, regional and 

national plan or program, but the feedback is necessary too. That is why we suggest conducting 

SWOT-analyses of each project, i.e. analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of 

external and internal project environment. The main factors of external environment to analyze: on 

macro level – political and legal; economic; social, demographic and technological; on micro level – 

ecological, cultural, conditions of interaction with the closest counterparties in internal environment. 

http://www.lp.edu.ua/
http://www.lp.edu.ua/
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Д.М.КОРІНЧУК (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ БІОПАЛИВА  

НА ОСНОВІ ТОРФУ І БІОМАСИ 

Інститут технічної теплофізики НАН України, 

Украина, 03164, г.Київ, вул.Булаховского 2 

Тел. (044) 424-96-26, факс (044) 424-47-31,e-mail: ntps@i.ua 
Торф’яні брикети  і гранули, а також гранули з деревини і рослинної біомаси як побу-

тове паливо  мають ряд переваг перед іншими видами твердого палива. Але їх теплота згоряння 

невисока порівняно з вугіллям. Відповідно транспортні витрати для перевезення одиниці теп-

лоти а також складські у біопалива більші. Це обмежує транспортне плече споживання біопа-

лива.  

Дослідження термічного розкладання торфу, деревини і рослинної біомаси, а також 

аналіз отриманих дериваторам дозволили виявити шляхи підвищення теплоти згоряння палива 

до рівня 23-32 МДж/кг (табл.).  

Таблиця. 

Підвищення теплоти згоряння палива 

№ 

п

п 

Вид біопа-

лива 

Теплота 

згорання 

сухої 

масси, 

МДж/кг 

Видалення води 

(ендоефект) 

Термічне розкладання 

(екзоефект) 

Прогнозна  те-

плота згоряння 

залишку 

Температурний 

інтервал, оС 
% 

Температурний 

інтервал, оС 

Втрата 

маси,% 
МДж/кг ккал/кг 

1 Торф 17,6 26–180 42,55 180–290 25,56 23,6 5650 

2 Деревина 19,0 26–147 6,02 147–295 41,33 32,4 7750 

3 
Лушпиння 

соняшника 
21,9 26–165 8,55 165–290 40,00 36,5 8730 

4 Лушпиння 

гречки 
20,7 29–184 10,49 184–270 31,03 30,0 7180 

Аналіз дериваторам дозволив виявити ключові етапи термічного розкладання біопа-

лив. Встановлено, що процес нагрівання палива до температур 250-350 оС протікає з екзотер-

мічним ефектом і виділенням кисеньвмісних газів СО2, С, піролізної Н2О, які не є енергоємни-

ми. Паливо збагачується на вуглець. Зафіксовано зменшення маси палива на 25-40%.  Це при-

водить до підвищення його теплоти  згоряння. Подальше нагрівання супроводжується  ендоте-

рмічним ефектом, який відповідає початку випаровуванню смол з утворенням смоляних парів 

(процес напівкоксування). Підвищення температури палива понад 300 оС призводить до част-

кової втрати летючих вуглецевих з’єднань і, відповідно, до зменшення теплоти згоряння зали-

шку. 

Виробництво із торфу і біомаси палива з підвищеною теплотою згоряння дозволяють 

повніше використовувати екологічні переваги цих палив та зняти обмеження пов’язані з транс-

портними та складськими витратами. Організація процесу термічної обробки димовими газами 

сухої сировини з подальшим використанням їх в процесах зневоднення дозволяє з мінімальни-

ми інвестиційними витратами на підприємствах виробництва твердого біопалива отримувати 

кінцевий продукт з підвищеною теплотою згоряння. 
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Ю.Ф.СНЄЖКІН, Д.М.КОРІНЧУК, В.А.МИХАЙЛИК (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ПЕРЕДУМОВИ ВИРОБНИЦТВА НА ТОРФОБРИКЕТНИХ ЗАВОДАХ УКРАЇНИ 

КОМПОЗИЦІЙНОГО БІОПАЛИВА 

Інститут технічної теплофізики НАН України, 

Украина, 03164, г.Київ, вул.Булаховского 2 

Тел. (044) 424-96-26, факс (044) 424-47-31,e-mail: ntps@i.ua 
Поступове вичерпання традиційних паливних ресурсів (нафта, газ, вугілля, торф і ін.)  

загострює проблему їх заміни альтернативною паливною сировиною. І якщо питання енергети-

ки можна вирішувати за рахунок використання ядерної й інших видів енергій, то альтернати-

вою сировинним ресурсам для переробних галузей може бути тільки поновлювана сировина у 

вигляді біомаси рослин. 

У цей час в Україні розробляються близько 500 родовищ торфу загальною площею по-

над 250 тис. га. У період 1975-2010 рр. близько 80% добутого в Україні торфу використовуєть-

ся як паливо. В Україні діє 11 торфобрикетних заводів (ТБЗ). Попит на торф'яне паливо постій-

но росте через його дешевизну й екологічність. 

Більше 80%  ресурсу торфородовищ навколо ТБЗ уже вибуло із промислової розробки. 

Більшість із них не використовується й перетворилося в непридатні землі.  

У той же час остаточний виробіток ресурсу веде до повної зупинки ТБЗ. Найбільше ра-

ціонально й економічно доцільно використовувати вироблені площі для продукування біомаси 

рослин, як енергетичної сировини, для наступної переробки в виробничому циклі ТБЗ. За попе-

редніми дослідженнями такі площі можуть продукуватися близько 12-24 т/га в рік деревної та 

рослинної біомаси по сухому продукту. 

В умовах України, питання раціонального використання торфу й вироблених площ, є 

надзвичайно актуальними. Найважливішими є питання ресурсозаощаджуючих технологій ви-

добутку торфу, переробки його для енергетичного використання, а також вирощування на ви-

роблених площах біомаси енергетичних рослин і її використання. Для розв'язку цих питань в  

Інституті технічної теплофізики НАН України проводяться роботи з розробки технологій виро-

бництва на основі торфу й вирощеної біомаси,  композиційного торф'яного палива. Розроблені 

технології виготовлення на обладнанні ТБЗ  композиційного торф'яного палива  з використан-

ням торфу в якості звязуючого дозволяють не тільки раціонально використовувати вибулі із 

промислової розробки торф'яні родовища, але й підвищити виробництво на діючих торфопідп-

риємствах щорічно більш ніж на  300 тис. т у.т. у вигляді брикетів і гранул. Це значно знизить 

гостроту проблеми забезпечення комунальної енергетики й населення місцевим паливом, а та-

кож виступає передумовою для проектування й будівлі нових торфобрикетних заводів. 
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Ю.Ф. СНЕЖКІН, В.А МИХАЙЛИК, Д.М.КОРІНЧУК, Ж.О. ПЕТРОВА, 

Л.Й. ВОРОБЙОВ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ТОРФУ НА ПАЛИВО  

З ВИЛУЧЕННЯМ ГУМІНОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

Інститут технічної теплофізики НАН України, 

Украина, 03164, г.Київ, вул.Булаховского 2 

Тел. (044) 424-96-26, факс (044) 424-47-31,e-mail: ntps@i.ua 
Торф – це значний енергетичний і агрохімічний потенціал України, який використову-

ється як комунально-побутове місцеве паливо, як сировина для виробництва парникових та 

поживних ґрунтів та інших видів продукції. Торфові палива є найдешевшими і ефективними 

при перевезеннях в межах торфовидобувних областей. Понад 80 % видобутку торфу в Україні 

використовують як паливо, в той час як у світі більше 80 % торфу використовують у сільсько-

му господарстві як джерело гумусу. 

Крім традиційних енергетичних напрямків використання торфу останнім часом поши-

рюється впровадження безвідходних технологічних процесів комплексної переробки торфу для 

одержання нових матеріалів із заданими властивостями. В Україні 96 % всіх запасів торфу ста-

новить торф низинного типу, багатий на гумінові речовини (ГР) та придатний для виробництва 

різних видів продукції на їх основі, в тому числі біостимуляторів росту і добрив.  

Торф, як сировина, відрізняється високим вмістом гумінових (52 ÷ 62 % на суху речо-

вину проти 33 – 46 % для бурого вугілля) та порівняно низькою собівартістю. ГР, вилучені то-

рфу позбавлені канцерогенної активності, на відміну від бурого вугілля. В перерахунку на ор-

ганічну речовину собівартість торфу в 4 – 5 разів менша за собівартість вугілля з високим вміс-

том гумінових речовин. Дослідження показали, що залишок після екстракційної обробки фре-

зерного торфу 5% розчином NaOH у кавітаційному екстракторі має теплоту згоряння на 15 % 

меншу за вихідну сировину, а зольність його підвищується з 12 до 20 %. Однак, якщо його ви-

користовувати в виробничому циклі ТБЗ в суміші з основною торфосировиною, зольність 

торф’яного брикету майже не підвищується, а теплота згоряння знаходиться на рівні 4200 

ккал/кг. Впровадження технологій вилучення гумінової складової з торфу на торфобрикетних 

заводах дозволяють, використовуючи лише 5-10 % годинного виробітку торфосировини, отри-

мати добриво для відновлення 80 га грунтів. 
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J. MAGIERA, A.GŁUSZEK, K.NEUPAUER (POLAND, CRACOW) 

ENERGY PRODUCTION, CONSUMPTION AND THEIR PRICES IN POLAND, 

UKRAINE AND GERMANY AGAINST THE BACKGROUND  

OF THE EUROPEAN UNION  

Cracow University of Technology, Institute of Chemical and Process Engineering,  

24, Warszawska St., 31-155, Cracow, Poland, kneupauer@chemia.pk.edu.pl 
 

 Energy is essential for the social development and economic growth of each country. Using 

energy provides numerous social and economic benefits, but its production does have negative effects 

on the environment and climate. Besides the problem of significant increases in crude oil and natural 

gas prices for the European energy system, there are also a number of new challenges such as climate 

change, security of the energy supply and the cost-competitiveness of the electricity [1]. Fig. 1 shows 

the primary energy consumption in Poland, Germany and Ukraine in 2011 versus Gross Domestic 

Products (GDP) based on purchasing-power-parity (PPP) per capita [2, 3]. The average consumption 

of primary energy per capita in 2011, in the EU-27, was about 109.5 kWh/day/person.  

 

 
Fig.1. Primary power consumption per capita, versus GDP (Gross Domestic Products) per capita, in purchasing-power-parity 

US dollars ($PPP) according to statistical data from 2011 [1, 2]. 

 

The daily primary energy consumption per capita in Germany was about 119.8 kWh/day/person. The 

national primary energy consumption per capita in Poland was about 85.2 kWh/day/person and it was 

lower than in Ukraine (89.2 kWh/day/person). The ratio of primary energy intensity of the Ukrainian 

economy, calculated in relation to GDP based on purchasing-power-parity, according to statistical data 

from 2011, was about 3.69 times higher compared to the EU-27. For Poland it was 1.2 times higher. 

Further economic development in Poland and Ukraine will be accompanied by growth of electricity 

consumption. It will be connected with the growth of raw energy material consumption. 

The major factor that determines the intensity of limited energy resources consumption has become 

the price. Energy prices in Ukraine are much lower than the average for the EU-27. The price structure 

of electricity, gas fuels and district heating in Ukraine is due to large-scale cross-subsidization which 

is used in Ukraine as a tool of social policy [4]. 
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О.-Р.В.МАРТИНЯК, М.А.МАРТИНЯК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕНЕРГОЕФЕТИВНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ  

ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ 

Національний університет «Львівська політехнка» 

 79013,м.Львів, вул.Ст. Бандери,12 
Одним із шляхів вирішення проблеми енергозабезпечення є перехід до схем викорис-

тання відновлюваних джерел енергії. Система теплопостачання з використанням сонячної ене-

ргії суттєво підвищує ефективність енергозабезпечення та покращує економічні показники. Ін-

тенсивність сонячної радіації в умовах України коливається в межах 2,9…3,6 кВт·год/м2 за до-

бу. Якщо інтенсивності сонячної радіації недостатньо для приготування гарячої води додатково 

вмикається електронагрівач або газовий водогрійний котел. В системах теплопостачання жит-

лових та громадських будинків широкого застосування набувають компресійні теплові помпи. 

Процеси, що відбуваються у тепловій помпі це підвищення температури низькопотенційного 

теплоносія за рахунок підведення механічної або електричної енергії, а далі нагрітий теплоно-

сій подається в теплообмінник для підігрівання води чи повітря. 

Автори взяли участь в дослідженнях у м. Біла Церква, де введена в експлуатацію така 

комбінована система опалення та гарячого водопостачання з застосуванням сонячних колекто-

рів та теплової помпи. Вода нагрівається в ємнісному теплообміннику за допомогою сонячного 

колектора та від газового водогрійного котла. При підвищенній потребі гарячої води передба-

чена можливість електропідігріву. В постійному режимі працює теплова помпа DHP-R з грун-

товим колектором потужністю 35 кВт та два модулі нагріву МН-100, середній коефіцієнт пере-

творення теплової помпи ηсор=3,4 
 

 

MARTYNYAK O.-R.V., MARTYNYAK M. A. (UKRAINE, LVIV) 

ENERGY EFFECTIVE HEATING SYSTEMS RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILD-

INGS 

National University "Lviv Polytechnic" 
79013, Lviv, st.St. Bandera, 12 

One way of solution to the problem of energy supply is to switch to the schemes of renewable 

energy. Heating system using solar energy, increases efficiency and improves energy economic per-

formance. The intensity of solar radiation in Ukraine ranges from 2.9 ... 3.6 kW • hod/m2 per day. If 

the intensity of solar radiation is not enough hot water for an additional electric heater or turn the gas-

water boiler.. 

In district heating systems of residential and public buildings become widely used compres-

sion heat pump. Processes occurring in the heat pump is of low coolant temperature rise due to supply 

of mechanical or electrical energy, and then heated coolant is fed into the heat exchanger to heat water 

or air. 

The authors participated in research in Bila Сerkva, which commissioned such combined heat-

ing and hot water system using solar collectors and heat pumps. Water is heated in heat exchanger us-

ing capacitive solar collector and the gas boiler. With increasing demand hot water provides the ability 

to electric heating. In ongoing work heat pump DHP-R with soil collector capacity of 35 kW and two 

heating units MN-100, the average conversion efficiency of heat pumps ηsor = 3.4 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОПАЛИВА 

НА ПРОЦЕС СПАЛЮВАННЯ 
1Кафедра автоматизації виробничих процесів, електротехніки та теплотехніки; На-

ціональний лісотехнічний університет України, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103, e-

mail: hnat_ya@inbox.ru 
2Львівський центр науки,інновацій та інформатизації, м. Львів, пр. В. Чорновола 57,  
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Важлива роль сьогодні відводиться питанню використання поряд з вугіллям низькоякісного 

палива, зокрема верби, в якості енергетичної сировини.  

Метою роботи є математичне моделювання на ЕОМ впливу властивостей біопалива на 

процес горіння для визначення його оптимальних параметрів. 

Результати роботи. Використовуючи теорію нестаціонарного теплового самозапалювання, 

нами проведене дослідження загорання верби, як альтернативного твердого низькосортного па-

лива. Математична модель самозапалювання наведена у вигляді системи з наступних трьох ди-

ференціальних рівнянь: теплового балансу реагуючої суміші, матеріального балансу по витраті 

кисню і матеріального балансу з витрати частинок твердого палива [1, 2]. 

Враховуючи складність експерименту, та з метою аналізу отриманого узагальнення матема-

тичної моделі теплового самозаймання розрахунки проводились на ЕОМ з використанням ППП 

MathCAD. Розвиток процесу самозапалювання характеризується плавним із постійно зростаючи-

ми темпами підйому температурної кривої. Різкий підйом температурної кривої означає настан-

ня самозапалювання. [2] 

При розробці математичних моделей процесів горіння необхідно враховувати характерні 

властивості палива для адекватної оцінки параметрів процесу самозаймання. Більш ефективні-

ше спалювання зменшить вміст золи у відхідних газах, що у свою чергу зменшить динаміку 

шлакування топки і поверхонь нагріву. Отримані результати моделювання дозволять уникнути 

труднощів, обумовлених невідповідністю топки котла, пальників і допоміжного устаткування 

характеристикам вибраного виду палива. 

 

Використана література: 

 

1.Мадоян А.А. и др. Эфективное сжигание низкосортных углей в энергетических котлах. – 

М.: Энергоатомиздат, 1991. –  200 с. 

2.Хзмалян Д.М. Теория топочных процессов. – М.: Энергоатомиздат, 1990 г. – 352 с.  
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В.В.СКІРА, М.П.ПЕТРУК, О.М.ВАХУЛА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ 

Національний університет "Львівська політехніка" 

кафедра безпеки життєдіяльності, вул. С. Бандери,12, м.Львів, 79013,  

3 корпус Національного університету "Львівська політехніка" 
Сьогодні близько половини всієї електроенергії України виробляють атомні електрос-

танції, тому наша країна в значній мірі залежить від цієї галузі. Україна посідає шосте місце у 

світі за розвіданими запасами урану. Однією з основних проблем атомної енергетики країни є 

те, що збагачене паливо потрібно купувати у Росії, оскільки Україна немає фабрики для збага-

чення урану. 

Враховуючи вищевказані проблеми, на атомних енергетичних станціях України вико-

ристовується лише 35% вітчизняного урану. Нещодавно українські геологи відкрили великі 

запаси торію в Донецькій області, який можна використовувати як паливо для АЕС, тому необ-

хідно проводити модернізацію та переобладнання атомних енергетичних станцій для роботи на 

урано-торієвому паливі.  

Новітні технології в атомній енергетиці дають можливість повністю вирішити питання 

накопичення радіаційних відходів. Екологічна перевага атомної енергетики над тепловою та 

іншими видами має зворотній бік – після аварії на ЧАЕС, забруднені радіонуклідами землі ви-

користовуються для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема технічних (ріпак, 

картопля), і з них виробляють біопаливо для заправляння двигунів внутрішнього згорання. 

Суттєву роль у виробництві електроенергії займають теплові електростанції, будівницт-

во яких припинено ще в 70-х роках минулого століття. Зокрема енергоблоки Бурштинської ТЕС 

побудовані в 1965…1969 роках, а Добротвірської – в 1959…1961 роках. Потужність дванадцяти 

енергоблоків Бурштинської ТЕС становить приблизно 2300МВт, а потужність п'яти енергобло-

ків Добротвірської ТЕС – 600МВт. Теплові електростанції України потребують термінової ре-

конструкції, оскільки дають значне екологічне навантаження на довкілля, пов'язане з потужни-

ми викидами оксидів вуглецю, сірки та азоту. 

На даний час набирає обертів так звана мала гідроенергетика в Карпатському регіоні. 

Потужність таких міні-ГЕС приблизно 500 кВт кожна. Екологи стверджують, що такі гідроеле-

ктростанції принесуть велику шкоду карпатським рікам та регіону в цілому.  

Отже, можна сказати, що майбутнє української енергетики саме за атомними енергети-

чними станціями. 

 

VOLODYMYR SKIRA, MARIA PETRUK, OREST VAKHULA 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF POWER PLANTS IN UKRAINE 

(Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv,) 
 

Nuclear power produces about 50% of energy and therefore need to support this industry. 

Nowadays all of 15 nuclear power units in Ukraine are build by the Russian project and depend on 

Russian nuclear fuel. 

Ukraine has a large reserve of uranium deposits, we are the sixth country over the world re-

serves of uranium and have now discovered large reserves of thorium, which is a component of urani-

um-thorium fuel consumption for nuclear power plants after reconstruction. 

The second of power generation are thermal power plants. But they are very old and don't 

have funds to upgrade and very polluting an environtment. Now came the popularity for the develop-

ment of small hydro power but they destroy rivers and waterfalls. 
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О.Ю. ТРАЧ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПЕРЕШКОДИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 вул.С.Бандери, 12; м. Львів, 79013 
Останнім часом великої популярності набула проблема енергозабезпечення. Багато пуб-

лікацій присвячено аналізу енергоносіїв, традиційних та альтернативних джерел енергії та їх 

порівнянню. Крім того, через низку несприятливих факторів в сфері традиційних носіїв енергії, 

стрімко розвивається питання енергозбереження – складаються плани на рівні міст, областей і 

регіонів. 

Однак, для того, щоб стимулювати споживачів до ефективного використання енергії не-

обхідно спочатку вияснити чи можливо практично переконати споживачів до енергозбережен-

ня.  

Борейко А.А. вважає, що для успішної модернізації економіки необхідні не тільки і, мож-

ливо, не так безпосередньо інновації, як інноваційний менталітет населення. Тобто, населення 

повинно сприймати інновації не як стихійне лихо, а як абсолютну цінність [1, с.75-76].  

Так, в часи Радянського союзу енергоносії продавались населенню за дуже низькими ці-

нами. Наприклад, 1 літр бензину коштував дешевше, ніж 1 літр мінеральної води. Звідси і бере 

початок звичка надмірного використання енергоресурсів і труднощі усвідомлення населенням 

потреби інновацій в цій сфері. Тому переконати у важливості інновацій в теплоенергетиці мо-

жна молодих людей віком до 40-а років. Першим кроком до таких змін має бути соціальна рек-

лама.  

Крім проблеми менталітету виділяють технологічні перешкоди (ґрунтуються на неефек-

тивних і застарілих технологіях вироблення, перетворення, передачі, розподілення та викорис-

тання енергії) та управлінські перешкоди (організаційного та поведінського характеру) в сфері 

енергозбереження [2, с.30]. 

Дійсно, в Україні значне місце мають як технологічні, так і управлінські перешкоди. Що-

до технологічних перешкод наведено наступні аргументи: в багатоповерхових будівлях 25% 

тепла втрачається через вікна, 30% тепла виходить назовні через вентиляцію, 15% всього тепла 

втрачається через не утеплений дах, 10% втрат відбувається через не утеплений цоколь [3, 

с.101]. В містах тепло одержується здебільшого в децентралізованих котельнях, які використо-

вують котли з ККД 70%, що свідчить про застарілість обладнання.  

Управлінські перешкоди присутні не тільки у сфері енергозбереження, але й у фінансо-

вій, соціальній, адміністративній, юридичній, тощо. Загалом стиль управління в Україні переш-

коджає гнучко пристосовуватись до змін та прийняття інновацій. Першим кроком до вирішення 

цього питання може бути введене обов’язкове стажування українських управлінців у їхніх ко-

лег з європейських підприємств.  

Другий крок – нормативна політика України. Звичайно, сфера теплоенергетики регулю-

ється значною кількістю законів та постанов, проте занадто мала частина від загальної кількос-

ті присвячена енергозбереженню. Нормативна політика України повинна в більшій мірі стиму-

лювати енергозбереження, надавати пільги від використання виробниками альтернативних 

джерел енергії, стимулювати споживачів такої енергії.  

Список використаних джерел 

1. Борейко А.А. Роль особых экономических зон в формировании инновационног менталитета 

населения / А.А. Борейко, А.Н. Цветков – Социология науки и технологи – 2011 - №1 – 135 с.  

2. Праховник А.В. Енергозбереження – нетрадиційний поглад та інша стратегія. // Енергоефе-

ктивність та енергозбереження – 2008 - №8 – с.30-32. 3. Управління споживанням енергоносі-

їв в житлових будинках./  [Краков’як М., Бригілевич В., Щодра О. та ін. ]/ Практичний посіб-

ник - Львів-Краків-2011- 141 с.  
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Кафедра фізичної хімії та екології хімічних виробництв, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

ул. Коцюбинского, 2, Черновцы, 50012, Украина, 

е-mail: boruk_s@hotmail.com 
 

Перспективним напрямом застосування вторинних енергоносіїв як палива, з нашої точ-

ки зору, є створення на їх основі рідкого, усередненого за складом палива, придатного за свої-

ми характеристиками для безпосереднього спалювання в котлоагрегатах. Це вугільні суспензії 

– сумішші подрібненого вугілля та розріджених введенням рідких продуктів піролізу полімер-

них відходів нафтошламів. 

Проведене дослідження фізико–хімічних властивостей нафтових залишків та нафтош-

ламів показало неможливість та недоцільність їх безпосереднього використання як палива.. 

Зменшити в’язкість нафтошламів можна шляхом змішування із органічними продуктами, які 

мають низьку в’язкість та незначну собівартість.. Таким вимогам відповідають рідкі продукти 

піролізу полімерних відходів, які отримують при переробці, в першу чергу шин автомобільного 

транспорту.  

Для проведення досліджень були приготовані суміші із різним співвідношенням компо-

нентів. Встановлено отримані суміші мають прийнятні фізико – хімічні властивості і, як вста-

новили проведені випробування,  можуть бути використані як паливо. Чітко відстежується за-

кономірність зменшення в’язкості із збільшенням частики продуктів піролізу. Отримані систе-

ми мають відносно більшу в’язкість і більшу седиментаційну стійкість порівняно з системами 

на основі нафтошламів, але зменшити в’язкість можна шляхом збільшення частики продуктів 

піролізу.  
 

BORUK SD (UKRAINE, CHERNIVTSI) 

PHYSICAL AND CHEMICAL, OPERATIONAL CHARACTERISTICS AND PER-

SPECTIVES OF APPLICATION ALTERNATIVE LIQUID FUELS BASED ON SEC-

ONDARY ENERGY SOURCES 

Department of Physical Chemistry and Ecology of chemical industries, 

Chernivtsi National University of Yuriy Fedkovych, 

st. Kotsyubinskogo, 2, Chernivtsi, 50012, Ukraine, 

E-mail: boruk_s@hotmail.com 
The prospective area of application of secondary energy sources as fuel, from our point of 

view, is production on their basis liquid flue that is averaged in compound and suitable for direct com-

bustion in the boiler. These are coal slurries - a mixture of crushed coal and sparse by introduction of 

liquid products of pyrolysis of plastic waste of petroleum sludge. 

The research of physical and chemical properties of oil residues and petroleum sludge showed 

the impossibility and inexpediency of their direct use as fuel. Reducing of viscosity of petroleum 

sludge is possible by mixing with organic products that have low viscosity and low cost. The liquid 

products of pyrolysis of plastic waste adequate such requirements, which are obtained by processing, 

primarily tires for road transport. 

Mixtures of different ratios of components were prepared for the researches. It is defined that 

obtained mixtures have an acceptable physical - chemical properties and how it was set they can be 

used as fuel. Regularity of decreasing of viscosity with increasing proportion of products of pyrolysis 

is clearly observed. These systems have a relatively higher viscosity and greater sedimentation stabil-

ity compared to systems based on petroleum sludge, but can reduce the viscosity by increasing the 

share of products of pyrolysis. 

mailto:boruk_s@hotmail.com
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А.І.ДУБИНІН, В.В.МАЙСТРУК, Р.І.ГАВРИЛІВ. (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ FLOW SIMULATION ДЛЯ ПРО-

ЕКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ СУХОЇ ОЧИСТКИ ГА-

ЗІВ  

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра хімічної інженерії, 

площа Святого Юра, 9, 79013, havrilivroman@gmail.com 
В сучасних умовах постійного зростання цін на енергоресурси та збільшення викидів 

забруднених газів внаслідок морального та технічного зношення виробничого обладнання гос-

тро постає проблема створення нової високоенергоефективної апаратури сухої очистки запиле-

них газів. 

На даному етапі проектування та дослідження нових конструкцій апаратів сухої очистки газів з 

успіхом вирішується за допомогою використання програмних комплексів, зокрема Flow Simula-

tion.  

На базі даного комплексу теоретично проаналізовано траекторію руху закрученого газового 

потоку з твердою фазою в робочій зоні прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою про-

мислового типу та визначено гідравлічний опір циклонної установки. 

В теоретичних розрахунках була використана модель, яка призначена для моделювання 

руху газу при значній турбулізації потоку і включає в себе: рівняння Навьє-Стокса та рівняння 

нерозривності потоку. Твердотільна модель циклону була побудована за допомогою програм-

ного комплексу SOLID WORKS. 

Гідравлічний опір циклонної установки визначений за теоретичними і дослідними даними 

відрізняється не більше ніж на 4%, що підтверджує можливість використання програмного па-

кету Flow Simulation для інженерних розрахунків, а коефіцієнт гідравлічного опору досліджу-

ваного циклону ζ = 52, що менший в три рази у порівнянні з циклоном типу ЦН-15, який широ-

ко використовується в промисловості. 
 

 

DUBYNIN A.I., MAYSTRIYK V.V., HAVRYLIV R.I. (UKRAINE, LVIV) 

USING FLOW SIMULATION SOFTWARE PACKAGE FOR THE DESIGN OF 

ENERGY EFFICIENT EQUIPMENT  

DRY CLEANING GASES 

Chemical engineering department,Lviv Polytechnic National University 

79013-Lviv, 9, St. George Square,e-mail: havrilivroman@gmail.com 
Under modern conditions of constant rising energy prices and increasing emissions of polluted 

gases due to moral and technical depreciation of production equipment acute problem of creating a 

new vysokoenerhoefektyvnoyi equipment dry cleaning dusty gases.At this stage of the design and 

research of new designs of devices dry cleaning gases successfully solved by the use of software 

packages, including Flow Simulation. 

On the basis of this complex theoretical analysis of trajectory motion swirling gas flow from the 

solid phase in the working area pryamotechiynoho cyclone with coaxial insert industry type and de-

fined cyclonic flow resistance settings. 

In the theoretical calculation model was used, which is designed to simulate the movement of 

gas with significant turbulence flow and includes: Navier-Stokes equation and the equation of continu-

ity of flow. Solid cyclone model was built using the software package SOLID WORKS. 

Hydraulic resistance cyclone settings determined by theoretical and experimental data differ by 

no more than 4%, which confirms the possibility of using the software package Flow Simulation for 

engineering calculations, and the coefficient of hydraulic resistance of the studied cyclone ζ = 52, 

which is less than three times compared to the cyclone-type ЦН-15, which is widely used in industry. 

 

mailto:havrilivroman@gmail.com
mailto:havrilivroman@gmail.com


 

Семінар 4                                                                                                          Seminar 4 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМІНАР 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ 

ПРОЦЕСИ ЗНЕЗВОДНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 



 

Семінар 4                                                                                                          Seminar 4 

88 

Ю.Ф. СНЄЖКІН,  Р.О. ШАПАР (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ЕКОЛОГІЧНО  БЕЗПЕЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ЗНЕВОДНЕННЯ  МАТЕРІАЛІВ 

Інститут  техничної  теплофізики  Національної  академі ї наук  Украіни, 

ул. Булаховського, 2, Київ, 03164, Україна, е-mail: r.sh@ukr.net 
 

На підставі узагальнення результатів експериментальних досліджень, відповідно із за-

кономірностями тепломасообміну при сушінні розроблені екологічно безпечні технології зне-

воднення термолабільних матеріалів в основу яких покладено метод енергоефективного зне-

воднення. Сушіння здійснюється в режимах багатостадійного зневоднення без використання 

інертних та хімічно синтезованих речовин, що гарантує натуральність кінцевих продуктів, мак-

симально повне збереження поживних і біологічних властивостей сировини та мінімізацію ене-

рговитрат.  

Для впровадження технологій Інститутом створено та удосконалено ряд зонних су-

шильних установок тунельного та стрічкового типу, укомплектованих в технологічні лінії, вар-

тість яких нижча в порівнянні з вартістю відповідного обладнання виготовленого іноземними 

виробниками. Відповідно з нашими розрахунками витрати теплоти на 1 кг випареної вологи в 

наших сушильних установках складають 800…900 ккал. Конструктивні особливості сушарок 

дозволяють розподілити інтенсивність теплового впливу на матеріал в залежності від його ви-

ду, вологості та часу перебування в сушильній зоні, а також автоматично підтримувати певний 

тепловологий режим для конкретної сировини – від овочів і фруктів до пряно ароматичної си-

ровини, в т.ч. і лікарських трав. Завдяки прийнятій системі рециркуляції сушильного агенту в 

зонах, забезпечується скорочення витрат теплоти на процес зневоднення та уникнення викидів 

відпрацьованого теплоносія в навколишнє середовище, що є також важливим з екологічних мі-

ркувань. Сушильні установки працюють як на традиційних видах палива: пара, природний газ, 

рідке паливо, так і з використанням вторинних та відновлюваних джерел енергії.  
 

YU. SNEZHKLN, R. SHAPAR (UKRAINE, KIEV) 

INSTITUTE OF ENGINEERING THERMAL PHYSICS OF NATIONAL ACADEMY 

OF SCIENCES OF UKRAINE 

2 Bylahovskogo st, Kiev, 03164, Ukraine, е-mail: r.sh@ukr.net 
 

On the basis of generalization of experimental results, in accordance with the laws of heat ex-

change in drying technology developed environmentally friendly dehydration thermally labile materi-

als which are based on energy-efficient method of dehydration. Drying is carried out multiphase 

modes of dehydration without using of inert and chemically synthesized substances, which guarantees 

the naturalness of the end products, the most complete preservation of nutritional and biological prop-

erties of materials and energy minimization. 

To implement the technology Institute established and improved a number of band drying in-

stallations and tunnel belt type equipped in production lines, which cost less than the cost of appropri-

ate equipment produced by foreign manufacturers. According to our calculations the cost of heat for 1 

kg of evaporated water in our storage container is 800 ... 900 с.calories. Design features allow dryers 

distribute heat intensity effects on the material depending on its type, humidity and time spent in the 

drying zone, and automatically maintain a thermomoist treatment for specific commodities - from 

vegetables and fruits to spicyaromatic raw materials including herbs. With customary recirculation of 

drying agent in zones provided to reducing costs of heat in the process of dehydration and avoid emis-

sions of waste heat into the environment. Drying installation work as traditional fuels: couple, natural 

gas, liquid fuel, and using secondary and renewable energy. 

mailto:r.sh@ukr.net
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Ю.Ф. СНЄЖКІН,  Д.М. КОРІНЧУК, О.М. БЯКОВА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЕННЯ «ЕНЕРГЕТИЧНОЇ» ДЕРЕВИНИ 

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОМПОЗИЦІЙНОГО ПАЛИВА 

Інститут  техничної  теплофізики  Національної  академії  наук  Украіни, 

ул. Булаховського, 2, Київ, 03164, Україна, е-mail:alena3@meta.ua. 
Використання деревини у виробництві різних видів композиційного твердого палива 

передбачає сушіння подрібненого матеріалу до вологості, що визначена технологічними вимо-

гами. Основними факторами, що впливають на кінетику сушіння, є температура та відносна 

швидкість сушильного агента, дисперсний склад і вихідна вологість матеріалу. 

У процесі сушіння одночасно спостерігається кілька фізичних процесів, що відбувають-

ся в матеріалі. У той час як вологість поступово знижується, температура частинок підвищуєть-

ся, наближаючись до температури сушильного агента. Тому, з метою виключення загоряння 

дрібнодисперсних легкозаймистих складових, температуру сушильного агента обмежують до 

безпечного рівня. Швидкість сушильного агента впливає на інтенсивність підведення тепла до 

матеріалу й відведення вологи, що випарувалась. Однак при сушінні дисперсних матеріалів 

швидкість обмежена умовами виносу його з сушильної камери.  

Залежно від походження і умов зберігання вологість сировини може коливатися в знач-

них межах. Теплотворна здатність деревини при відносній вологості 50 - 60% становить 6 - 8 

кДж / кг, але після сушіння до вологості 10 - 20% - зростає в два рази. 

Проведені дослідження виявили вплив температури та швидкості сушильного агенту на 

процес сушіння тирси верби, вільхи та тополі. Підвищення температури від 100 до 140 °C до-

зволяє інтенсифікувати процес зневоднення майже у 2,5 рази, а зміна швидкості сушильного 

агенту в діапазоні від 1 до 4 м/с скорочує тривалість процесу в середньому на 40 %. 

Аналіз проведених досліджень показав, що в процесі сушіння відбувається зміна кольо-

ру зразків тирси деревини. Так тирса верби стає світлішою, а тополі та вільхи навпаки темніє. 

Це, на нашу думку, можна пояснити різною структурою будови деревини цих порід. 

Рекомендаційними параметрами вибрані швидкість 3 м/с, температуру 140 °C. 
 

YU. SNEZHKIN,  D. KORINCHUK,  O. BYAKOVA 

INSTITUTE OF ENGINEERING THERMAL PHYSICS OF NATIONAL ACADEMY 

OF SCIENCES OF UKRAINE 

2 Bylahovskogo st, Kiev, 03164, Ukraine, е-mail: alena3@meta.ua  
The using of wood in the manufacture of various types of composite solid fuel involves drying 

the crushed material to humidity, which is determined by technological requirements. The main fac-

tors affecting the drying kinetics are temperature and relative speed of the drying agent dispersed 

composition and output material moisture. 

In the process of drying while there are several physical processes occurring in the material. 

While the humidity gradually decreases, the temperature of the particles increases, approaching the 

temperature of the drying agent. Therefore, in order to eliminate ignition of flammable fine compo-

nents, the temperature of the drying agent limit to a safe level. Speed drying agent affects the intensity 

of heat supply to the material and removal of moisture evaporated. However, the drying of dispersed 

materials speed is limited by the terms of his removal from the drying chamber. 

Depending on origin and storage conditions of raw material moisture content can vary in con-

siderable limits. Heating value of wood at a relative humidity of 50 - 60% is 6 - 8 kJ / kg, but after 

drying to moisture content 10 - 20% - increased twice. 

The research showed the effect of temperature and speed the drying agent in the process of 

drying sawdust willow, alder and poplar. Increasing the temperature from 100 to 140 ° C allows to 

intensify the process of dehydration almost 2.5 times, and change the speed of the drying agent in the 

range from 1 to 4 m / s reduces the process an average of 40%. 

Analysis of the studies showed that in the process of drying changes the color sample chips of 

wood. So sawdust willow is lighter, and poplar and alder contrast darkens. This, in our opinion, can be 

explained by different structure of the wood structure of these rocks. 

Recommendatory parameters selected speed 3 m/s, temperature 140 ° C. 
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СОКОЛОВСЬКИЙ Я.І., РОЖАК П.І., ЯРКУН В.І. (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЛІСОСУШИЛЬНИХ КАМЕР ЗАСО-

БАМИ SOLIDWORKS API ТА COSMOSFLOWORKS 

Національний лісотехнічний університет України, кафедра обчислювальної техніки та 

моделювання технологічних процесів, вул.. Генерала Чупринки, 103, 79057 

sokolowskyy@ukr.net 
Здійснено тепловий розрахунок та аналіз фізичних потоків у лісосушильній камері  з 

використанням інформаційних технологій проектування COSMOSFLOWORKS. Для  твердоті-

лого моделювання лісосушильної камери та створення тривимірних моделей її компонентів 

використано систему автоматизованого проектування SolidWorks 2011.Розроблено та реалізо-

вано програмно-орієнтований комплекс “Wood v.1.0” на основі SolidWorks API, з використан-

ням компілятора Microsoft Visual studio 2010, який дає можливість досліджувати параметри ка-

мери, а також керувати геометрією лісосушильної камери та штабеля.  

Модель  має зручний  графічний  інтерфейс  з  різними  елементами  управління,  за до-

помогою  яких  користувач  має  можливість  змінювати  параметри,  що  

дозволяє аналізувати її поведінку за різних умов. При  запуску  програми   запускається застав-

ка, яка збирає необхідні ресурси для подальшої роботи програми (див. рисунок). 
 

 
 

SOKOLOVSKY Y.I., ROZHAK P.I., YARKUN V.I. 

AUTOMATED DESIGN OF DRYING CHAMBERS BY MEANS OF SOLIDWORKS 

API AND COSMOSFLOWORKS 

National Forestry University of Ukraine, Department of Computer Engineering and modeling 

of processes, St. General Chuprynky 103, 79057 sokolowskyy@ukr.net 
Thermal calculation and analysis of physical steams carried out in forest drying chambers with 

the use of information technologies of COSMOSFloWorks planning are made in article. A computer- 

aided of SolidWorks design is used for the 3D modeling of forest drying chamber and creation of 

three-dimensional models of it’s components. The “Wood v.1.0” applications on SolidWorks API base 

has been created for analysis forest drying chamber and control 3D model of forest drying chamber 

and stack wood. 
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М.М.КОЗАК, Н.О.ШАРКОВА, Е.К.ЖУКОТСЬКИЙ, Т.Я.ТУРЧИНА,  

О.В ТКАЧЕНКО. (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЕННЯ ТЕРМОЛАБІЛЬНОГО БІЛКОВО-

МІНЕРАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Інститут технічної теплофізики НАН України, 03057, м.Київ, вул. Желябова 2а, Укра-

їна  E-mail: sharkova2007@ukr.net 
З метою розробки технології отримання порошкової форми водорозчинного білково-

мінерального екстракту, отриманого при переробці малоцінної сировини  птиці та встановлен-

ня теплотехнологічних режимів його виробництва методом розпилювального сушіння були 

проведені відповідні дослідження процесу сушіння на експериментальному стенді з розпилюю-

чого зневоднення композиційних рідких систем.  

Білково-мінеральний екстракт при подачі в сушильну камеру мав вміст сухих речовин 5 

%, температура продукту становила 20 оС, температура теплоносія: на вході в каме-

ру…182±5оС, на виході з камери ….82±1 оС, в циклоні … 81 ±1оС. Процес сушіння проводився 

без застосування системи термостатування.  

По завершенні досліду нами було встановлено, стінки камери після досліду були чис-

тими, що вказує на відсутність адгезійних властивостей висушеного порошку. Вихід сухого 

порошку становив 86 %. Отриманий порошок характеризувався як тонкодисперсний, однорід-

ний і достатньо сипкий. Насипна густина порошку становила у вільному насипі 0,154 кг, а кут 

природного укосу 37 град. Слід відзначити, що при визначенні останніх показників спостеріга-

лось грудкування порошку та електризація часток. Отриманий сухий білково-мінеральний кон-

центрат містить 85% білка і 10 % мінеральних речовин, в т.ч. кальцій у легкозасвоюваній фор-

мі. 
 

M.M. KOZAK, H.O. SHARKOVA, E.K. ZHUKOTSKYY, T.YA. TURCHINA,  

O.V. TKACHENKO (UKRAINE, KYIV) 

THE RESEARCH OF DEHYDRATION PROCESS OF THERMALLY LABILE PRO-

TEIN AND MINERAL MATERIAL 

Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, 

03057, Str. Zhelyabova 2a, Ukraine  E-mail: sharkova2007@ukr.net 
In order to develop technologies of water-soluble powder form of protein-mineral extracts, ob-

tained by processing low-grade raw poultry and installation of thermal modes of its production by 

spray drying, the relevant studies of the drying process on the experimental booth of composite liquid 

systems spray dehydration were carried. Protein and mineral extract, being submissed to the drying 

chamber, had a solids content of 5%, the product temperature was 20 ° C, coolant temperature: inlet 

chamber ... 182 ± 5° C, the output from the camera .... 82 ± 1 ° C, in the cyclone ... 81 ± 1° C. The dry-

ing process was carried out without temperature control system.  

As a result of the experiment we found out that chamber walls were clean, indicating a lack of 

adhesive properties of dried powder. Output of dry powder was 86%. The resulting powder was char-

acterized as a fine, uniform and quite unstable. Bulk density of powder was in the public embankment 

0.154 kg and the angle of repose 37 degrees. It should be noted that while determining the last indices, 

finely dispersed powder and electrification of particles were observed. The resulting dry protein-

mineral concentrate containes 85% protein and 10% minerals, including calcium in easily digestible 

form. 
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Л.Ю. АВДЄЄВА, Е.К. ЖУКОТСЬКИЙ, Т.Я. ТУРЧИНА,  

О.В. ТКАЧЕНКО (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ДИСПЕРСІЇ ФОСФОЛІПІДІВ МЕТО-

ДОМ РОЗПИЛЮВАННЯ 

Інститут технічної теплофізики НАН України,  

03057, м.Київ, вул. Желябова 2а, Україна,  E-mail: sharkova2007@ukr.net 
Дослідження кінетичних закономірностей процесу сушіння одиночних крапель на сис-

темі «крапля-парогазове середовище» дисперсії фосфоліпідів показали, що отримання сухої 

форми матеріалу ускладнюється через колоїдну природу матеріалу, який при сушінні проявляє 

виражені термопластичні та адгезійні властивості.  

Для покращення структурно-механічних властивостей матеріалу і зниження адгезійних 

проявів в сушильній камері нами були використані деякі види білків і вуглеводів в якості стру-

ктуруючих добавок: глюкоза, сироватковий білок, соєвий ізольований білок та мальтодекстрин. 

Дослідження процесу сушіння суспензій фосфоліпідів із структуруючими добавками 

при різному співвідношенні складових проводились на експериментальній розпилювальній су-

шарці РЦ-1,3 продуктивністю 10 кг/год за випареною вологою, де подача вихідного продукту 

здійснюється за допомогою дискового розпилювача  діаметром  0,12 м та числом обертів 18000 

об/хв. 

За результатами досліджень встановлено, що застосування глюкози в якості структуру-

ючої добавки недоцільно через значні відкладення в’язко-пластичного продукту на стінках ка-

мери. Введення білкових добавок та мальтодекстрину сприяє покращенню структурно-

механічних характеристик порошку, збільшенню його виходу та відсутності адгезійних відкла-

день в камері розпилювальної сушарки. Комплекс проведених досліджень дозволив визначити 

раціональні температурні параметри процесу розпилювального сушіння і отримати якісні сухі 

порошки, що  характеризуються високим ступенем розчинності й тривалим терміном зберіган-

ня у сипкому стані – до 1 року.  

 

L.YU. AVDYEYEVA, E.K. ZHUKOTSKYY, T.YA. TURCHINA,  

O.V. TKACHENKO (UKRAINE, KYIV) 

THE RESEARCH OF DRYING OF THE PHOSPHOLIPID DISPERSION BY SPRAY-

ING 

Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, 

03057, Str. Zhelyabova 2a, Ukraine,  E-mail: sharkova2007@ukr.net 
The study of kinetic regularities of the process of drying the single droplets in the system 

"drop-steam-gas environment" dispersion of phospholipids showed that the nature of colloidal material 

makes obtaining of a dry material more complicated, since while being dried it exhibits pronounced 

thermoplastic and adhesive properties. In order to improve the structural and mechanical properties of 

materials and reduction of adhesive displays in the drying chamber we have used several kinds of pro-

tein and carbohydrates as the structural additions: glucose, whey protein, soy isolated protein and 

maltodextrin. The research of drying suspensions of phospholipids with structuring additives at differ-

ent ratio of components was carried out on an experimental spray dryer RC-1, 3 capacity 10 kg / h 

evaporated moisture, which provides the output by using the spray disk diameter 0.12 m and the num-

ber of revolutions at 18000 / min. 

As a result it was found that the use of glucose as the structural additions is impractical be-

cause of large deposits of visco-plastic product on the walls of the chamber. Introduction of protein 

supplements and maltodextrin improves the structural and mechanical properties of powder, increases 

its output and creats no adhesive deposits in the chamber spray dryer. The complex of the researches 

allowed to determine the rational parameters of thermal spray drying and get quality dry powders that 

are characterized by high solubility and long shelf life in the loose state - up to 1 year. 
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Н.О. ДАБІЖА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В КОНВЕКТИВНИХ СУШАРКАХ  

З ПРИМУСОВИМ ОСУШЕННЯМ ТЕПЛОНОСІЯ 

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України 

03164, м. Київ, вул. Булаховського, 2; e-mail: ntps@bk.ru 
Метою дослідження є визначення закономірностей процесів тепломасопереносу при конве-

ктивному сушінні термолабільних матеріалів і розробка енергоефективних режимів зневоднен-

ня до низького залишкового вологовмісту. 

Особливістю термолабільних матеріалів є нестійкість до впливу температур, що перевищу-

ють максимально допустиму. У процесі сушіння підвищення температури матеріалу понад ма-

ксимально допустиму не дозволяє отримати продукт з низьким вологовмістом за умови забез-

печення високої якості, що обмежує можливість використання підвищення температури тепло-

носія для інтенсифікації процесу сушіння термолабільних матеріалів. Однак, при температурах 

сушіння, що не перевищують гранично допустимий рівень, спостерігається зниження інтенсив-

ності вологовидалення. 

На підставі експериментальних і аналітичних досліджень сорбційних властивостей та кіне-

тики процесу зневоднення термолабільних матеріалів розроблений енергоефективний режим 

низькотемпературного сушіння зі змінюваним ступенем осушення теплоносія, що забезпечує 

мінімальні енерговитрати і оптимальну інтенсивність масообміну протягом усього процесу су-

шіння. На початковій стадії, коли з матеріалу віддаляється вільна волога, достатня невелика 

ступінь осушення сушильного агента. На другій стадії процесу сушіння для підтримки постій-

ної величини масообмінного напору між матеріалом, що зневоднюється, і агентом необхідно в 

міру зниження парціального тиску пари води над матеріалом, відповідно, знижувати вологов-

міст сушильного агента, збільшуючи ступінь його осушення. На заключній стадії зневоднення з 

матеріалу видаляється адсорбційно-зв’язана волога, і для збільшення швидкості сушіння необ-

хідно максимально осушити сушильний агент. Примусове осушення теплоносія дозволяє ско-

ротити тривалість процесу сушіння на 20%. 
 

N. DABIZHA (UKRAINE, KYIV) 

HEAT-AND-MASS TRANSFER OPTIMIZATION IN CONVECTIV DRYERS  

WITH THE FORCED DEHYDRATION OF HEAT-CARRYING AGENT 

Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, 

Ukraine, 03164, Kiev, 2, Bulakhovskogo st., e-mail: ntps@bk.ru 
The aim of studies is to determinate a heat-and-mass transfer mechanism in convective drying of 

heat-sensitive materials and to develop energy-efficient modes of dehydration to a low residual mois-

ture content. 

The peculiarity of heat-sensitive materials is thermal instability to the effect of the temperature ex-

ceeding the maximum limited one. In drying process the increase in material temperature above the 

maximum limited does not allow to produce of the product with low moisture on condition of provid-

ing of high quality. This limits the possibility of using the increase in the heat-carrying agent tempera-

ture for intensification of the drying process. However, the decrease in intensity of water removal has 

been observed at drying temperatures which not exceed maximum admissible level. 

On the basis of experimental and analytical researches of adsorption properties and drying kinetics 

for heat-sensitive materials the energy-efficient mode of low temperature drying with the variable de-

gree of the dehydration of heat-carrying agent has been developed. This mode allows to minimize power 

imputs and to provide the optimum intensity of mass-transfer during all process of drying. In the initial 

stage, when free water removes from material, the small degree of the dehydration of drying agent suf-

fices. In the second stage of drying process (region of the hygroscopic state) for maintenance of con-

stant mass-transfer head between the dehydrated material and agent it is necessary to decrease in the 

moisture content of drying agent with decreasing in partial water vapor pressure above material. In the 

final stage of dehydration, when bound water removes from material, for increasing in drying rate 

maximally dehydration of drying agent is necessary. The forced dehydration of heat-carrying agent re-

duces drying time on 20%. 
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М.І.НІКІТЕНКО, Ю.Ф.СНЄЖКІН, Н.М. СОРОКОВА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗНЕВОДНЕННЯ В  

КОНВЕКТИВНИХ СУШИЛЬНИХ УСТАНОВКАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ 

Інститут  технічної теплофізики НАН України 

м. Київ, вул. Булаховського 2. Тел.  424-96-28,  Е-mail: ntps@bk.ru 

В даний час для розрахунку процесу сушіння в апаратах безперервної дії застосовуються 

наближені балансові методи моделювання кінетики зневоднення капілярно-пористих матеріа-

лів [1], які вимагають значного обсягу експериментальної інформації і їх точність невисока.  

У роботі, на базі отриманого в [2] диференційного рівняння переносу субстанції W (маси, 

енергії, імпульсу) побудована математична модель динаміки тепломасопереносу, фазових пере-

творень і усадки при сушінні колоїдних капілярно-пористих тіл в конвективних сушильних 

апаратах безперервної дії, що включає рівняння переносу енергії і маси рідкої, парової та газо-

вої фаз в вологому матеріалі. Швидкості фільтрації фаз визначаються по формулі Дарсі. Пред-

ставлено формули для капілярного тиску, коефіцієнта дифузії рідини, інтенсивності випарову-

вання на поверхні та в порах тіла [2], площі контакту фаз в частково заповнених рідиною капі-

лярах [3]. Для визначення середніх значень температури, тиску  і об’ємних концентрацій пари і 

повітря в сушильному агенті в деякому перетині z по довжині сушильної камери використову-

ються балансові рівняння для елементарного об’єму ΔV = ScΔz, де Sc – площа перетину камери.  

Розроблена математична модель є істотно нелінійною. Її реалізація можлива за допомогою 

чисельних методів. Результати розрахунку можуть бути використані для вибору оптимальних 

режимів зневоднення термолабільних матеріалів. 

 

NIKITENKO N.I., SNEZHKIN YU.F., SOROKOVA N.N(UKRAINE, KYIV) 

MATHEMATICAL SIMULATION OF DYNAMICS DEWATERING IN 

CONVECTIVE DRYERS CONTINUOUS 

Institute of Engineering Thermophysics, NAS of Ukraine 

Kyiv, Bulakhovskogo street, 2. Tel. 424-96-28,  Е-mail: ntps@bk.ru 

Now to calculate the drying process in continuous apparatus used approximate balance modeling 

techniques of dewatering kinetics of capillary-porous materials [1], which require large amounts of 

experimental data and their accuracy is low. 

In this paper, based on the obtained in [2] differential equation transfer substance W (mass, mo-

mentum, energy) the mathematical model of calculating the dynamics of heat-mass transfer, phase 

transitions and shrinkage during drying of colloidal porous bodies in convective drying apparatus of 

continuous actions is constructed. It includes the equation of energy and mass of liquid, vapor and gas 

phases in of a wet material. Filtration phases are determined by the formula Darcy. The formulas for 

the capillary pressure, diffusion coefficient of liquid, the intensity of evaporation on the surface and in 

the pores of the body [2], the contact area phases in the partially filled with liquid capillaries [3] are 

presented. To determine the mean values temperature, pressure and volume concentration vapor and 

air in the drying agent in a certain intersection of z along the length of the drying chamber is using the 

balance equation for an elementary volume ΔV = ScΔz, where Sc –square intersection cameras.  

The mathematical model is essentially nonlinear. Its solution is possible using numerical methods. 

Calculation results can be used to select the optimal mode of drying thermolabile materials. 

 

Literature: 1. Rudobashta S. P. Kinetic calculation of the process of convective drying of dispersed ma-

terials//Heat and mass transfer. MMF –2000. –Minsk: ITMO NASB, 2000. –T. IХ –P. 41–48. 2. Nikitenko 

N.I, Snezhkin Yu.F., Sorokova N.N. Mathematical modeling of heat and mass transfer, phase transitions and 

shrinkage in order to optimize the drying of thermolabile materials //Journal of Engineering Physics. 2005.–

V.78, – №1. – P.74 – 87. 3. Nikitenko N.I, Snezhkin Yu.F., Sorokova N.N. The development of the theory and 

methods of calculating the dynamics of sorption and desorption // Journal of Engineering Physics 2010. – V. 

83, – № 3, – P. 779 – 789.  
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Ю.Ф.СНЄЖКІН, В.А. МИХАЙЛИК Т.В. КОРІНЧЕВСЬКА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ 

МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України 

03164, м. Київ, вул. Булаховського, 2; e-mail: ntps@bk.ru 
Одним з перспективних методів акумулювання теплоти є використання властивості деяких 

речовин і матеріалів на їх основі перетерплювати фазовий перехід першого роду. Робота аку-

мулятора здійснюється за рахунок поглинання (плавлення) та виділення (кристалізація) теплоти 

в результаті циклічного нагрівання та охолодження робочого тіла з фазовим переходом. Серед 

речовин з фазовим переходом органічні сполуки класу парафінів є одними з найбільш пошире-

них теплоакумулюючих матеріалів (ТАМ). 

В якості можливих ТАМ були випробувані модельні суміші ливарного виробництва на ос-

нові парафіну, буровугільного та поліетиленового восків, що виготовляються ТОВ «Хімвоскп-

ром». Калориметричні дослідження показали, що дані суміші мають задовільні величини теп-

лоти фазових переходів, які обумовлюють можливість їх використання в якості ТАМ. Серед 

експлуатаційних характеристик ТАМ однією з вирішальних при конструюванні акумуляторів є 

термостійкість, від якої залежить максимально дозволена температура поверхні нагрівачів.  

Дослідження термічної стійкості ТАМ виконано в дериватографі Q–1000 (фірма «МОМ», 

Угорщина) в діапазоні температур 20…250 С при швидкості нагрівання 3,8 К/хв за шкалою ваг 

0–50 мг. Зразки масою 138…159 мг розміщували в конічний платиновий тигель. В результаті 

досліджень були отримані криві зміни температури зразка, маси, швидкості зміни маси та ди-

ференціальної температури (різниці температур зразка та інертної речовини) в процесі його на-

грівання. Визначено, що термічна деструкція компонентів сумішей з втратою маси зразків по-

чинається після досягнення температури 150…170 С. Це свідчить про те, що досліджені ком-

позиційні ТАМ на основі органічних сполук мають достатньо високу термічну стійкість, яка 

повністю задовольняє умовам їх використання в якості робочих тіл теплових акумуляторів, 

оскільки фазові переходи в них відбуваються в інтервалі 30…103 ºС. 

Yu. SNEZHKIN, V. MYKHAILYK, T. KORINCHEVSKA (Ukraine, Kyiv) 

THERMAL STABILITY OF THE COMPOSITE THERMAL ENERGY  

STORAGE MATERIALS BASED ON ORGANIC COMPOUNDS 

Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, 

Ukraine, 03164, Kiev, 2, Bulakhovskogo st., e-mail: ntps@bk.ru 
Certain substances and materials based on them are underwent phase change of the first kind. The 

use of this property is one of perspective heat storage method. The operation of the heat storage sys-

tem is occurred due to thermal absorption (melting) and heat release (crystallization) as a result of cy-

clic heating and cooling of the phase change working substance. Organic compounds based on paraf-

fin are the most widespread phase change materials for thermal energy storage.  

Model compositions based of paraffin, brown-coal wax and polyethylene wax have been tested as 

possible thermal energy storage materials (TESM). They are produced by "Himvoskprom" and used in 

the foundry work. Calorimetric studies are shown that these compositions have satisfactory values of 

heat of phase change. The possibility of their using as TESM is determined. One of main operating 

characteristics of TESM in the development of heat storage system is thermal stability that determines 

maximum permitted temperature of heater surface.  

Thermal stability analyses of TESM are carried out in derivatograph Q-1000 (Company "MOM", 

Hungary) in the temperature range 20...250 C at the heating rate 3.8 K/min on the weight scale 0–

50 mg. Samples weighing 138...159 mg were placed in the conical platinum crucible. Curves of tem-

perature and mass changes of the sample, mass change rate and differential temperature (difference 

between temperature of the sample and temperature of the inert substance) are obtained in the heating 

process. It is determined that the thermal destruction of composition components with mass loss starts 

after reaching the temperature of 150...170 C. This indicates that investigated composite TESMs 

based on organic compounds have sufficiently high thermal stability. They satisfy completely condi-

tions of using TESM as working substance of heat storage systems, because phase changes of this 

TESM are occurred in the temperature range 30...103 ºC. 
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В.О.ПОТАПОВ, Є.М.ЯКУШЕНКО, (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗТП-СУШІННЯ ВИНОГРАДНОЇ ВИЧАВКИ 

У ТЕПЛОМАСООБМІНОМУ МОДУЛІ 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

61051 Україна, м. Харків, вул. Клочківська, 333 

htt_hduht@mail.ru 
Проблема виробництва продуктів харчування, збагачених різними біологічними актив-

ними добавками, надзвичайно актуальна для України, що виявилася в цей час в умовах еконо-

мічної й екологічної кризи. Фрукти, ягоди й овочі є одним з основних джерел життєво важли-

вих для людини органічних речовин – вітамінів, мінеральних речовин, пектину й ін. Споживан-

ня фруктів, а особливо ягід, носить сезонний характер, тому більшу частину року їх спожива-

ють у консервованому виді. Недоліком промислової переробки плодів (стерилізація, пастериза-

ція, гомогенізація, механічна обробка й ін.) є руйнування й окислювання вітамінів, ароматич-

них і інших БАР, крім того – великий рівень відходів. Потреба у фруктово-ягідній продукції 

для дитячого харчування в Україні задовольняється не більше чим на 20%. 

Порошок отриманий з виноградної вичавки може використовуватися в якості фруктових харчо-

вих добавок, а також в натуральних ароматизаторах і барвниках у виробництві самого широко-

го спектру як цукристих, так і борошняних кондитерських виробів: шоколаду, збивних сортів 

типу «Суфле», різних начинок, зефіру, напівфабрикатів для тортів і тістечок, печива, бісквітів 

та інших виробів. 

Відомим методом підвищення інтенсивності процесу сушіння є попередній нагрів мате-

ріалу. Ефективність цього технологічного прийому заснована на тому, що підвищення серед-

ньої температури матеріалу перед початком сушіння підвищує коефіцієнт внутрішнього масо-

перенесення, що, як відомо, і визначає загальну тривалість процесу. 

У зв'язку із цим актуально визначити раціональні режими попереднього прогріву матері-

алу з метою зниження загальних енерговитрат на процес сушіння. 

Процес сушіння в тепломасообмінному модулі (ТМОМ) із внутрішнім нагрівачем дозво-

ляє підвищити енергоефективність процесу в порівнянні із сушінням у ТМОМ з конвективним 

підведенням теплоти від сушильного агенту. Застосування внутрішнього нагрівача в ТМОМ і 

сушильного агенту без додаткового підігріву, що у цьому випадку виконує тільки роль погли-

нача й транспорту вологи, дозволяє додатково знизити питомі енерговитрати в середньому на 

20...30%.  

Процес ЗТП-сушіння здійснюється у функціональних ємностях з поверхнею масообміну 

меншою за поверхню випару і виконаною з паронепроникного матеріалу. Зменшення поверхні 

зовнішнього масообміну створює умови, при яких швидкість випару вологи в продукті переви-

щує швидкість відводу пари з ємності, що приводить до різкої інтенсифікації процесу сушіння 

й утворенню пористої структури.  

Для ЗТП-сушарки з кондуктивним теплопідведенням від внутрішнього нагрівача при тій 

же кількості випаруваної вологи m потрібно така ж потужність на випар вологи й нагріву вино-

градної вичавки рк.. З урахуванням введення режиму попереднього прогріву ТМОМ, споживана 

потужність вентилятора зменшується на величину коефіцієнта його роботи kв (відношення три-

валості періоду сушіння з попереднім прогрівом до тривалості сушіння без нього). Для такого 

режиму сушки – kв=0,57. 

Втрати теплоти при укрупненому розрахунку пропорційні відношенню (Тс-Т0)/Т0 (Тс – те-

мпература сушильного агенту, К; Т0 - температура навколишнього середовища, К). Якщо для 

ЗТП-сушарки з конвективним теплопідводом ця величина дорівнює 0,17, то для сушарки з кон-

дуктивним теплопідводом від внутрішнього нагрівача ця величина 0,07. Таким чином, коефіці-

єнт зниження втрат теплоти kпо=kпс=0,41.  

Таким чином, використання таких режимів підвищує коефіцієнт енергоефективності в 

2...2,6 рази в порівнянні зі ЗТП-сушінням виноградної вичавки при конвективному підведенні 

теплоти. 
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В.О.ПОТАПОВ, М.М.ЦУРКАН, (УКРАЇНА, ХАРКІВ) . 

ВПЛИВ НВЧ-ПОЛЯ НА СТАН ВОЛОГИ У МАТЕРІАЛІ ЯКИЙ ЗНЕВОДНЮ-

ЄТЬСЯ  

Харківський державний університет харчування і торгівлі 

61051 Україна, м. Харків, вул. Клочковськая, 333 

htt_hduht@mail.ru 
Робота виконана в рамках концепції процесу сушіння як еволюції певної термодинаміч-

ної системи до стану рівноваги. Метою роботи є аналіз даного процесу з метою подальшого 

визначення (прогнозування) найбільш енергоефективного шляху його реалізації. 

Кожне тіло яке зневоднюється можна уявити як певну термодинамічну систему, яка має 

індивідуальний початковий розподіл молекул води за певних енергетичних рівнів, які визнача-

ються відповідними формами зв'язку з «сухим скелетом». Процес сушіння, таким чином, є ево-

люцією в часі відповідних функцій розподілу, яким відповідає деяке значення певного термо-

динамічного потенціалу. При цьому вважатимемо, що початковий і кінцевий стан термодина-

мічної системи рівноважні, а еволюція викликана потенціалами перенесення маси, енергії, ім-

пульсу в умовах існування зовнішнього впливу у вигляді змінного надвисокочастотного елект-

ричного поля (НВЧ-нагрівання). 

Для отримання відповідної функції розподілу такої системи в першому наближенні ви-

ходили із загальноприйнятої класифікації вологи за рівнями енергії зв'язку молекул води з «су-

хим скелетом», розділивши воду, що міститься в матеріалі, на «вільну» і «зв'язану».  

Таким чином, молекули зв'язаної води з різною енергією зв'язку знаходяться в деякій 

«потенціальній ямі» по відношенню до молекул вільної води, які мають «нульову» (або мініма-

льну) енергію зв'язку з «сухим скелетом» матеріалу. 

Оскільки в будь-якому об'єкті сушіння енергія зв'язку молекул води з «сухим скеле-

том», яку необхідно подолати, в суперпозиції з потенціальною енергією «внутрішніх» і зовніш-

ніх силових полів, як мінімум на порядок перевершує енергію міжмолекулярної їх взаємодії, то 

до таких систем може бути застосована класична статистика Максвела-Больцмана. 

У роботі була застосована наступна молекулярно-кінетична ознака розділення води на 

вільну і зв'язану: молекули, для яких енергія потенціальної взаємодії з сухим скелетом на поря-

док перевищує енергію теплового руху молекул, слід відносити до зв'язаної вологи: 

)()( vErU


 .  

Частка молекул зв'язаної вологи, що знаходяться в об'ємі матеріалу V з кінетичною 

енергією в діапазоні )(102/0 2 rUmv  розраховується на підставі модифікованого представ-

лення відповідних функцій розподілу для молекул води з урахуванням енергетичної добавки до 

кінетичної швидкості руху молекули, що викликається її орієнтаційною поляризацією під 

впливом високочастотного електричного поля. 

В результаті моделювання поведінки вологи в матеріалі який зневоднюється під дією 

зовнішнього силового поля (НВЧ-поле), через зміну відповідних функцій розподілу Максвела-

Больцмана для молекул води, отримані залежності для розрахунку частки зв'язаної води в мате-

ріалі і відповідні графічні інтерпретації при різних значеннях параметрів НВЧ-поля.  

Таким чином, витікає, що перш за все «польова», а не термічна дія НВЧ-поля інтенси-

фікує процес сушіння. Зменшення кількості зв'язаної вологи знижує енерговитрати на видален-

ня вологи з матеріалу до заданого вологовмісту, а значить, енергоефективність подібного про-

цесу підвищується при будь-якому варіанті його реалізації. 
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Ю.Ф.СНЄЖКІН, Ж.О. ПЕТРОВА, В.М. ПАЗЮК (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРОШКИ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

Інститут технічної теплофізики НАН України 

03164, м.Київ, вул..Булаховського,2, E-mail:ntps@bk.ru 
 

 Наведена технологія отримання харчових функціональних порошків із рослинної сиро-

вини. Збереження якості сировини в харчових продуктах в процесі технологічної переробки, 

зберігання обумовлена сукупністю біохімічних, хімічних та фізичних факторів впливу. Для 

отримання функціональних продуктів у даному випадку використовували процес сушіння рос-

линних матеріалів. Сушіння функціональної сировини проводили на експериментальній конве-

ктивній сушарці із замірами температури сушильного агенту, зміною маси зразка та енергетич-

них витрат на сушіння. Як показали експериментальні дослідження, вибір режимів сушіння ро-

слинної сировини залежить не лише від питомих витрат, але і від якісної характеристики. На-

приклад: в каротиновмісній сировині – збереження кількості каротиноїдів в залежності від ре-

жимів сушіння, в порошках на основі столового буряку – кількості бетаніну.Розроблена та 

впроваджена технологія виробництва порошків із фруктів та овочів забезпечує отримання ви-

сокоякісного продукту, в якому в концентрованому вигляді збережені всі інгредієнти вихідної 

сировини. Функціональні порошки не містять шкідливих домішок, мають високу харчову цін-

ність, легко засвоюються організмом, компактні, зберігаються тривалий термін. 

 Представлена класифікація рослинних порошків за їх функціональними складовими. 

Показано, від яких факторів залежить збереження нутрієнтів під час переробки сировини. Ви-

дані рекомендації по використанню харчових порошків. 
 

 

YU.F.SNEZHKIN, ZH.O.PETROVA, V.M. PAZYUK (UKRAINE, KYIV) 

FUNCTIONAL POWDERS FROM PLANT RAW MATERIALS 

Institute of Technical thermal physics of  National Academy of  Sciences of Ukraine, Kyiv 

E-mail:ntps@bk.ru 
 

 The technology of receipt of  food powders out of  plant raw materials is given. The preserva-

tion of quality of raw materials in foodstuff in the course of technological processing, storage it is 

caused by set of biochemical, chemical and physical factors of the influence. For the reception of func-

tional products in this case used process of drying of the  vegetative materials. Drying of functional 

raw materials spent on the experimental convective dryer with the temperature gaugings of the drying 

agent, the change of the weight of the sample and power expenses for drying. As have shown the ex-

perimental researches, the choice of modes of drying of vegetative raw materials depends not only on 

the specific expenses, but also from the qualitative characteristic. For example: in the carotin-

containing  raw materials - quantity preservation carotinoid depending on the drying modes, in the 

powders on the basis of a table beet – the quantities betanine. The developed and mastered technology 

of  receipt of  powders out of  fruit and vegetables provides highquality product in which  all of the 

ingredients of feedstock are stored in the concentrated kind. Food powders contain no detrimental im-

purities, have a high food value, are metabolised easily, compact and kept for a long time. 

 Classification of vegetables powders on their functional constituents is given. It is shown what 

type of the factors influences on the maintenance of nutrients during processing of raw materials. 

Functional powders use recommendations are given. 
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М.І. ПОГОЖИХ, А.О. ПАК (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

ВОДА В ХАРЧОВИХ СИСТЕМАХ 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

вул. Клочківська, 333, м.Харків, Україна, hduht@kharkov.com 
Будь-яку харчову сировину або продукти із неї можна представити як систему, що 

складається із води та, так званих, «сухих речовин». При цьому вода, що утримується систе-

мою, має різні форми зв’язку та структуру. Під формою зв’язку в даному випадку розуміється 

частина від загальної кількості води, яка ідентифікується за феноменологічними ознаками її 

внутрішньо- та міжмолекулярних зв’язків. Під структурою – частина загальної кількості води, 

що ідентифікується відносним просторовим розташуванням молей води відносно молей сухих 

речовин. Частину води харчового продукту, яка проявляє властивості, відмінні від властивос-

тей об’ємної води або так званої «вільної води», називають «зв’язаною водою».Незважаючи на 

різноманітність методів дослідження вологи та велику кількість отриманої з їх допомогою ін-

формації, зміст понятть «вільна» та «зв’язана» вода не досить чіткий, їх роль в матеріалі, абсо-

лютний та відносний вміст досліджуються не повно і не точно. Таким чином, актуальним є роз-

виток фундаментальних уявлень про форми, структуру та стан води в харчових системах. З ме-

тою удосконалення підходів до методів кількісного та якісного аналізу властивостей води в ха-

рчовій сировині та продуктах, в роботі запропоновано ввести нове поняття для води харчової 

сировини – «системна вода». Доведено, що з точки зору фізики та фізичної хімії співвідношен-

ня води та інших компонентів харчових систем необхідно виражати у мольних долях. Наведено 

методику розрахунку мольних концентрацій компонент багатокомпонентної харчової системи 

у системній воді. Запропоновано, з метою створення чіткої картини форм та видів зв’язку води 

в харчових продуктах та наведення кореляції між різними фізичними моделями води, створити 

базу даних засновану на результатах досліджень води різних модельних систем різними фізич-

ними методами. 

 

M. POGOZHIKH, A. PAK (UKRAINE, KHARKIV) 

WATER IN FOOD SYSTEMS 

Kharkiv State University of Food Technology and Trade 

Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, hduht@kharkov.com 
Any food raw material or product thereof can be represented as a system consisting of water 

and so-called "solid" substances. The water kept by the system has different forms of bond and struc-

ture. The meaning of the “form of a bond” in this case is the part of the total amount of water that is 

identified by its phenomenological features of intra- and intermolecular bonds. The meaning of the 

“structure” is the part of the total amount of water identified by relative spatial location of moles of 

water in regard to moles of solid substances. Part of water in foodstuffs, which demonstrates proper-

ties different from the properties of volumetric water or so-called "free water", is called "bound wa-

ter".In spite of the variety of research methods and plenty of information about water obtained by 

them, the meaning of definitions "free" and "bound" water is not quite clear; their role in foodstuffs, 

absolute and relative amount is not researched completely and accurately. Hence, the development of 

fundamental ideas about the forms, structure and condition of water in food systems is actual. With the 

aim of improving approaches to the methods of quantitative and qualitative analysis of water proper-

ties in food raw materials and foodstuffs, a new term for food raw material water - "system water" – 

was proposed in thework. It is proved that in terms of physics and physical chemistry, correlation of 

water and other components of food systems are to be expressed in molar parts. The method of calcu-

lating molar concentrations of component of multicomponent food system in the system water is pre-

sented. It is proposed to create a database based on the results of investigating different water model 

systems by various physical methods, with the purpose to create a clear picture of the types and forms 

of bond of water of food systems and guidance correlations between different physical models of wa-

ter. 
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І.Р. БАРНА, В.М. АТАМАНЮК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УСТАНОВКИ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУ-

ШІННЯ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ ВИРОБНИЦТВА  

ШЛАКОВОГО ГРАВІЮ 

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра хімічної інженерії 

79012, м. Львів, пл. Св. Юра, 9, barnairuna@ukr.net 
Розвиток техніки сушіння висуває нові підвищені вимоги до технологічних, екологічних 

та економічних характеристик апаратурного оформлення сучасних виробництв хімічної проми-

словості. На даний час для реалізації процесу сушіння сировинних матеріалів виробництва 

шлакового гравію використовують барабанні сушарки, які характеризуються громіздкістю кон-

струкції, тривалим часом висушування, забрудненням навколишнього середовища дрібнодис-

персними частинками, які виносяться за межі установки з тепловим агентом. Тому дослідження 

процесу висушування сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію з метою змен-

шення енергетичних затрат є актуальною проблемою. 

На основі узагальнення теоретичних та експериментальних досліджень гідродинаміки і 

тепломасообміну під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлако-

вого гравію, нами було розроблено принципову схему сушильної установки, яка захищена па-

тентом України (Патент на корисну модель № 59739). Під час розробки установки основним 

завданням було створити установку, в якій нове виконання конструктивних елементів поверхні 

сушильної камери дає змогу спростити конструкцію установки, зменшити втрати теплової ене-

ргії та металоємність, скоротити час висушування та ремонту.  

Розрахунок економічної ефективності фільтраційного сушіння сировинних матеріалів у 

порівнянні із традиційними методами сушіння на установках, які сьогодні експлуатуються в 

промисловості проводився за однакової продуктивності по готовому продукту (1000 кг/год). 

Враховуючи багатотоннажність виробництва досліджуваних матеріалів, впровадження у виро-

бництво отриманих результатів дасть змогу отримати значний економічний ефект. 

I.R. BARNA, V.M. ATAMANIUK (LVIV, UKRAINE) 

ECONOMIC EFFICIENCY OF FILTRATION DRYING PLANT OF RAW MA-

TERIALS OF SLAG FRAVEL PRODUCTION  

National University "Lviv Polytechnic", Department of Chemical Engineering 

79012, Lviv, 9, pl. St. George, barnairuna@ukr.net 
The development of drying technology puts forward new higher demands concerning the tech-

nological, environmental and economic characteristics of the equipment design for modern chemical 

industry production. At present to perform the raw materials drying of production of slag gravel the 

drum dryers are used, which are characterized by large structures, long drying time, environment pol-

lution with fine particles, which are carried out outside the installation with thermal agent. Therefore, 

the investigation of the drying process of raw materials of slag gravel production to reduce the energy 

consumption is an urgent problem. 

Based on the generalized theoretical and experimental studies of hydrodynamics and heat trans-

fer during filtration drying of raw materials of slag gravel production, we have developed a schematic 

diagram of the drying installation, which is protected by the patent of Ukraine (utility model number 

59739). During the development of the installation the main task was to create a device in which a 

new design of the structural elements of the drying chamber surface allows to simplify the installation 

design, to decrease the heat and metal losses, to reduce drying and repair time. 

Calculation of the economic efficiency of the filtration drying of raw materials to compare with 

conventional drying methods on the devices used now in industry was done for the same finished 

product efficiency (1000 kg/h). Taking into account the multi-tone production of these materials, the 

introduction of the obtained results will allow us to obtain a significant economic benefit. 
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ГАЛИНА МАЗЯР, ІРИНА ГУЗЬОВА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ФІЛЬТРАЦІЙНЕ СУШІННЯ ФОСФОГІПСУ 

Національний університет «Львівська політехніка», пл. Св. Юра 9, 79013, м. Львів 

e-mail: hyzova@polynet.lviv.ua 
При виробництві складних мінеральних добрив утворюються промислові відходи – фос-

фогіпс з високим вмістом вологи. Зневоднений фосфогіпс застосовується у виробництві гіпсо-

вих в’яжучих та будівельних матеріалів. 

Одним з етапів виробництва будівельних матеріалів та гіпсових виробів з фосфогіпсу є 

процес фільтрування на барабанному фільтрі та сушіння в сушильному барабані.  

Технологія виробництва матеріалів з фосфогіпсу може бути більш енергоощадною порів-

няно із технологією виробництва матеріалів з природного гіпсового каменю лише при умові 

розроблення екологічно безпечного та енергозберігаючого обладнання. 

Авторами запропонований метод поєднання процесу фільтрування та сушіння шляхом 

профільтровування гарячого теплоносія під дією перепаду тисків.  

Першим етапом вивчення такого методу сушіння є дослідження впливу висоти та диспер-

сності шару матеріалу на гідродинаміку при проходженні теплоносія крізь сухий об’єкт дослі-

дження. Виходячи з отриманих експериментальних залежностей ∆р =f( ), встановлювали за-

лежність λ = f (Re). В результаті узагальнення експериментальних даних отримали рівнян-

ня, = , яке дає можливість розраховувати гідравлічний опір сухого шару фос-

фогіпсу (фракція 0,5 – 2,5 мм) при фільтраційному сушінні. 

Результати досліджень по гідродинаміці при русі повітря через сухий фосфогіпс дозво-

ляють встановити залежність гідравлічного опору від швидкості, витрату теплоносія і, що в кі-

нцевому рахунку визначає загальні енергетичні затрати на сушіння. 

 

 

HALYNA MAZYAR, IRYNA HUZOVA (UKRAINE, LVIV) 

THE FILTRATIONAL PHOSPHOGYPSUM DRYING 

Lviv Polytechnic National University, 79013-Lviv, 9, St. George Square,  

e-mail: hyzova@polynet.lviv.ua 

 

In the production of compound fertilizers phosphogypsum, an industrial waste with high mois-

ture content is produced. Dehydrated phosphogypsum is used in the manufacturing of gypsum binders 

and building materials. 

One of the stages of construction materials and gypsum products from phosphogypsum is the 

process of filtering with drum filter and drying in a drying drum. 

The authors have proposed a method combining the process of filtering and drying by filtra-

tion of hot heatcarrier under pressures differential. 

The first step in studying of the method of drying is investigation of the influence of height 

and dispersion of material layer on hydrodynamics during heatcarrier passing through the dry object of 

study. Dependence λ = f (Re) is set on the obtained experimental dependence ∆р =f( ). As a result of 

generalization of experimental data the equation =   is obtained which makes it pos-

sible to calculate the hydraulic resistance of the dry layer of phosphogypsum (fraction 0.5 - 2.5 mm) 

during filtration drying. 

The results of research of hydrodynamics during the air motion through dry phosphogypsum 

make it possible to set the dependence of the hydraulic resistance on the speed as well as heatcarrier 

rate which finally allows to determine general expenditures of energy for drying. 
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ІРИНА ГУЗЬОВА, МАРКІЯН ГРЕГОРАШ,  

ВОЛОДИМИР АТАМАНЮК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ФІЛЬТРАЦІЙНЕ СУШІННЯ АМОФОСУ 

Національний університет «Львівська політехніка», пл. Св. Юра 9, 79013, м. Львів 

e-mail: hyzova@polynet.lviv.ua 
Мінеральні добрива – вироби однієї з галузей хімічної промисловості, що містять поживні 

елементи та широко застосовуються в сільському господарстві. До найбільш поширених міне-

ральних добрив належить амофос. Він  володіє найкращими з усіх, що випускаються фосфоро-

вмісних добрив фізико-механічними властивостями. Тому він служить оптимальним компонен-

том сухих тукосумішей, а також входить до складу безлічі складних та важко змішуваних доб-

рив. Згідно ДСТУ амофос повинен випускатися з часткою вологи не більше 1%. 

Найбільш енергоємною стадією  виробництва амофосу є процес сушіння, який переважно 

відбувається в барабанних сушарках. Технологія виробництва амофосу може бути більш енер-

гоощадною, якщо використовувати фільтраційний метод сушіння. Першим етапом вивчення 

даного методу сушіння є дослідження впливу витрати теплоносія на гідравлічний опір шару 

сухого амофосу. Виходячи з отриманих експериментальних залежностей , встанов-

лювали залежність . В результаті узагальнення експериментальних даних отримали 

рівняння, , яке дає можливість розраховувати гідравлічний опір сухого 

шару амофосу (середній діаметр частинки 3.0 мм, межі числа Рейнольдса 100≤ Re ≤500) при 

фільтраційному сушінні. 

       Отримані результати досліджень з гідродинаміки під час руху повітря через сухий шар 

амофосу дозволяють встановити залежність гідравлічного опору від швидкості, витрату тепло-

носія і відповідно витрату теплової енергії при даній швидкості фільтрування, що в кінцевому 

рахунку визначає загальні енергетичні затрати на сушіння та прогнозує економічну доцільність 

процесу. 
 

IRYNA HUZOVA, MARKIAN HREHORASH,  

VOLODYMYR ATAMANIUK (UKRAINE, LVIV) 

THE FILTRATION AMMOPHOS DRYING 

Lviv Polytechnic National University, 79013-Lviv, 9, St. George Square, 

e-mail: hyzova@polynet.lviv.ua 
 

Fertilizers are the products of one of the chemical industries. Fertilizers contain nutrients and 

they are widely used in agriculture. Ammophos is the most common fertilizer having the best physical 

and mechanical properties. Thus, it is an optimal component of dry fertilizer mixtures, and it is a part 

of many complex and difficult mixing fertilizers. According to ISO ammophos moisture share should 

not exceed 1 per cent. 

The most energy-consuming stage of ammophos production is the drying process that occurs 

mainly in drum dryers. Ammophos production can be more energy-efficient while using the filtration-

al drying method. The first step in its studying is the research of heatcarrier rate influence on hydraulic 

resistance of dry ammophos layer. Dependence  is set on the obtained experimental depend-

encies . As a result of generalization of experimental data equation 

 has been obtained. It allows to calculate the hydraulic resistance of the 

ammophos dry layer (the average particle diameter being 3.0 mm, the limits of Reynolds number be-

ing 100 ≤ Re ≤ 500) during filtration drying. 

The results of the research concerning hydrodynamics during the air motion through the am-

mophos dry layer make it possible to establish the dependence of hydraulic resistance on the speed as 

well as heat carrier rate and thus heat energy consumption at a given filtering speed. Finally it allows 

to determine the overall energy expenditures of drying and to predict the economic feasibility of the 

process. 

 

 

mailto:hyzova@polynet.lviv.ua


 

Семінар 4                                                                                                          Seminar 4 

103 

Р.Р.ГОСОВСЬКИЙ, В.М.АТАМАНЮК, Д.П.КІНДЗЕРА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ 

ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА 

Національний університет «Львівська політехніка», пл. Св. Юра 9, 79013, м. Львів, e-

mail: Atamanyuk@ukr.net 
 

Відходи рослинного походження є джерелом біомаси, яку можна використовувати для ви-

робництва твердого палива, що дає змогу вирішувати проблеми отримання енергії, утилізації 

біомаси, покращення екологічної ситуації. Технологія виготовлення твердого палива з рослин-

ної сировини передбачає її висушування до вологості 6-12%. Доля затрат на сушіння, в собівар-

тості виготовлення палива, є значною, оскільки сушарки, якими оснащують технологічні лінії, є 

енергоємними, потребують встановлення очисного обладнання. Тому, дослідження можливос-

тей зменшення енергозатрат на стадії сушіння є актуальною задачею і одним із варіантів її ви-

рішення є заміна існуючого обладнання на сушарки фільтраційного типу. Об‘єктом досліджен-

ня фільтраційного сушіння виступали подрібнені стебла соняшника, оскільки потенціал біома-

си, сформований із залишків такого типу є значним. Методами ситового аналізу встановили 

гранулометричний склад суміші, а мікроскопічного аналізу – форми частинок, визначили хара-

ктеристики шару, а саме: еквівалентний діаметр каналів; насипну, уявну, істинну густини; зага-

льну, внутрішню пористості та пористість шару; питому поверхню. Досліджена гідродинаміка 

фільтрування теплового агенту крізь шар матеріалу та здійснене узагальнення експерименталь-

них даних у вигляді критеріального рівняння виду )/(Re7,10 5,0

ee dHEu   , яке зручно використо-

вувати на стадії проектування сушильного обладнання за подібних гідродинамічних умов в 

межах 140Re20  e
. Експериментальні дані з гідродинаміки представили у вигляді функціо-

нальної залежності  Ref , а апроксимувавши результати степеневою функцією – представи-

ли коефіцієнт опору у вигляді: 1Re/30 7,0  e
 

 

R.R. HOSOVSKYI, V.M. ATAMANIUK, D.P.  KINDZERA (LVIV, UKRAINE) 

USING FILTRATION METHOD FOR DEHYDRATION OF CRUSHED SUNFLOW-

ER STEMS  

Lviv Polytechnic National University, St. George square 9, 79013, Lviv, e-mail: Ata-

manyuk@ukr.net 

 
Waste of vegetable origin is a source of biomass that can be used for the production of solid 

fuel, which makes it possible to solve the problem of getting the energy, biomass utilization, environ-

ment improving. Manufacturing technology of solid fuels from vegetable raw involves its drying to 

humidity 6-12%. Costs for drying in the cost of fuel production, is significant because the dryers, 

which are used for technological lines, are energy-intensive, require purification equipment installa-

tion. Therefore, the study of the reducing energy costs possibility for drying stage is an actual prob-

lem, and one of the options for its solution is to replace the existing equipment for filtration type dry-

ers. Sunflower crushed stems were research object of filtration drying as biomass potential, formed 

from the remnants of this type, is significant. Using sieve analysis methods, granulometric mixture 

compound was set, and by microscopic analysis - the form of particles, characteristics of the layer 

were identified, namely: the equivalent diameter of channels, bulk, imaginary, true density; overall, 

internal porosity and porosity of the layer; surface area. Hydrodynamics of thermal agent filtering 

through a material layer was investigated, and  generalization of experimental data in the form of crite-

rion equation of type )/(Re7,10 5,0

ee dHEu  

 
was made, which is convenient to use  in the design stage 

of drying equipment under similar hydrodynamic conditions within 140Re20  e
. Experimental data 

on hydrodynamics were presented in the form of functional dependence  Ref , and by results ap-

proximation - coefficient of resistance in the form 1Re/30 7,0  e
 
was presented.
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Д.П.КІНДЗЕРА, Б.М.МИКИЧАК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПАКЕТНЕ СУШІННЯ ШПОНУ ФІЛЬТРАЦІЙНИМ МЕТОДОМ 

Національний університет «Львівська політехніка», пл. Св. Юра 9, 79013, м. Львів 
 

 Технологія виготовлення шпону є багатостадійною та енергоємною і найвищими енер-

гозатратами характеризується стадія сушіння від вологості 40…120% до 6…12%. Тому, впро-

вадження у виробництво високоінтенсивних сушарок, які б забезпечували високу якість 

шпону за мінімальних енергетичних затрат є актуальним завданням. Для реалізації проце-

су сушіння шпону, нами запропоноване пакетне сушіння фільтраційним методом. Дослі-

дження проводили на лабораторній установці за розробленою методикою, пакети формували з 

листів шпону однакової товщини, а тепловий агент профільтровувався крізь канали, утворені 

між листами. Незначний гідравлічний опір рухові теплового агента підтверджує доцільність 

застосування пакетного сушіння шпону фільтраційним методом, а отримана в критеріальній 

формі залежність //Re SdHAEu e

n

е   дає змогу прогнозувати енергетичні затрати на ство-

рення перепаду тисків та використовувати експериментальні дослідження для проектних роз-

рахунків сушильного обладнання у діапазоні 180Re10   з достатньою точністю. Досліджено 

тепломасообмін під час пакетного сушіння шпону, визначені коефіцієнти тепло- та масовіддачі, 

які дають змогу прогнозувати енергозатрати на сушіння. 
 

D.P. KINDZERA, B.M. MYKYCHAK (LVIV, UKRAINE) 

BATCH DRYINGV OF VENEER USING FILTRATION METHOD 

Lviv Polytechnic National University St. George square 9, 79013, Lviv 
 

Manufacturing technology of veneer is multistage and energy intensive, drying stage with hu-

midity from 40 ... 120% to 6.... 12 % needs the highest energy efficiency. Therefore, the introduction 

of high intensity dryers that would provide high quality veneers with minimum energy spending is an 

urgent task. We proposed batch dry using filtration method to implement the process of veneer drying. 

Research was conducted on laboratory installation by implementing  developed method, packets were 

formed from veneer sheets of equal thickness and thermal agent was filtered through channels formed 

between the sheets. A small hydraulic resistance to movement of the thermal agent confirms the expe-

diency of batch veneer drying using filtration method, and obtained dependence in the criterial form  

//Re SdHAEu e

n

е         makes it possible to predict the energy spending for  pressure drop crea-

tion and use of  experimental research for design calculations of drying equipment in range  

180Re10    with sufficient accuracy. Heat and Mass Transfer was investigated during batch veneer 

drying, coefficients of heat and mass output  that allow to predict the energy consumption for drying 

were determined. 
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Р.В. ХОДОРІВСЬКИЙ, В.М. АТАМАНЮК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОЇ ВОЛОГОСТІ ПІД ЧАС 

РЕГЕНЕРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ АДСОРБЕНТІВ 

Національний університет «Львівська політехніка», 79012, м. Львів, пл. Св. Юра, 9, 

hodorivskuy@ukr.net 
 

В наш час адсорбційні процеси набувають широкого застосування в хімічній, харчовій та 

інших галузях промисловості. Найбільш поширеними є адсорбційні установки зі стаціонарним 

шаром адсорбенту, які працюють періодично: сорбція – десорбція. Після вилучення цільового 

продукту стаціонарний шар адсорбенту пропарюють гострою парою, висушують і охолод-

жують. Внаслідок того, що на процес десорбції адсорбенту затрачається значно більше енергії, 

ніж на процес сорбції, дослідження особливостей протікання цього процесу є актуальною зада-

чею. Процес пропарювання і висушування відбувається у колоні шляхом фільтрації газового 

потоку крізь пористу структуру стаціонарного шару адсорбенту за рахунок перепаду тисків. Як 

правило, відпрацьовані промислові адсорбенти характеризуються високим вологовмістом і ви-

магають значних витрат енергії на виведення вологи в процесі десорбції. Важливим парамет-

ром пов'язаним з інтенсифікацією процесу регенерації адсорбента є значення рівноважної воло-

гості. 

Визначення рівноважної вологості в умовах гігроскопічного стану пов’язане з певними 

труднощами, оскільки цей процес протікає дуже повільно і триває декілька днів або й тижнів. 

Дослідження проводили згідно розробленої методики визначення рівноважної вологості воло-

гого матеріалу в умовах десорбції промислових адсорбентів (силікагелю, активованого вугіл-

ля). На основі експериментальних досліджень процесу десорбції визначено рівноважну воло-

гість матеріалу залежно від відносної вологості теплового агенту. Запропоновано аналітичні 

залежності для оцінювання рівноважних станів вологий матеріал − повітря.  
 

R. KHODORIVSKYY, V. ATAMANIUK (UKRAINE, LVIV) 

DETERMINATION OF EQUILIBRIUM MOISTURE DURING 

REGENERATION OF INDUSTRIAL ADSORBENT 

Lviv Polytechnic National University, 79012-Lviv, 9, St. George Square,  

e-mail: hodorivskuy@ukr.net 
 

Nowadays adsorption processes are becoming of a wide use in the chemical, food and other in-

dustries. The most common adsorption setup with a stationary bed of adsorbent is the adsorption set-

ups that run periodically: sorption - desorption. After removal of the target product stationary adsor-

bent layer steamed sharp steam dried and cooled. Due to the fact that the adsorbent desorption process 

needs much more energy than the sorption process, the research of peculiarities of this process is the 

actual task. The process of steaming and drying occurs in the column by filtering gas flow through 

porous stationary adsorbent layer by pressure differential. Typically, waste industrial adsorbents are 

characterized by high humidity and require significant energy for removing moisture during desorp-

tion. An important parameter associated with the intensification of adsorbent regeneration process is 

the equilibrium moisture value. 

Equilibrium moisture determination of in hygroscopic condition is associated with difficulties, 

as this process is very slow and takes several days or even weeks. The study was conducted according 

to the methodology developed for equilibrium moisture content determination of wet material in de-

sorption of industrial adsorbents (silica gel, activated carbon). Based on experimental studies of the 

desorption process equilibrium moisture content of the material was defined, depending on the relative 

humidity of the thermal agent. Also analytical expressions for the equilibrium states evaluation of the 

wet material – air were described. 

mailto:hodorivskuy@ukr.net
mailto:hodorivskuy@ukr.net
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А.С. ВОЙЦІХОВСЬКА1, В.Д. ПОГРЕБЕННИК1,  

В.В. КАРАБИН2 (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ В РАЙОНІ 

ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
1 Національний університет «Львівська політехніка», 

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013, e-mail: coffice@polynet.lviv.ua 
2 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,  

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79000, e-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua 

Львівський полігон твердих побутових відходів є різнорідним антропогенним чинником 

забруднення навколишнього середовища, депонуючим серед якого є ґрунт. За результатами 

численних досліджень водних, кислоторозчинних, рухомих та валових форм важких металів 

(ВМ) у ґрунтах в районі Львівського полігону твердих побутових відходів виявлено переви-

щення вмісту Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Pb, Ni, Fe, Mn відносно гранично допустимих та фонових кон-

центрацій. Згідно ГОСТ 17.5.1.01-83 землі на прилеглій території до звалища є порушеними, 

оскільки втратили первісну господарську цінність і є джерелом негативного впливу на довкілля 

та потребують проведення рекультивації.  

Методи рекультивації звалища можна розділити на три групи: виїмка звалищних ґрунтів та 

захоронення на спеціалізованих полігонах, знищення їх, фіксація забруднювачів. Вибір опти-

мального методу і технології знешкодження та переробки відходів визначається, насамперед, 

необхідністю вирішення проблеми охорони навколишнього середовища. Важливу роль також 

відіграє адаптація існуючих методів та використання інноваційних підходів.  

Принципово відмінним методом рекультивації порушених земель у даному випадку може 

стати фіторемедіація, що використовує природну здатність зелених рослин місцевої флори 

очищати об’єкти довкілля від небезпечних речовин. Екстрагувавши ВМ із золи рослин біля 

звалища за допомогою ацетатно-амонійного буферного розчину з рН 4,8, досліджено, що гіпе-

ракумуляторами зазначених ВМ є тростина, материнка, верба козяча, рогіз. Акумуляція ВМ 

рослинами виводить їх з ґрунтового покриву, покращуючи екологічний стан прилеглих до зва-

лища територій. Тому фіторемедіація є  оптимальним та ефективним методом рекультивації 

порушених  земель.  

A.S. VOYTSIKHOVSKA1, V.D. POHREBENNYK1,  

V.V. KARABYN2 (UKRAINE, LVIV) 

BEST PRACTICES RECLAMATION OF DISTURBED LANDS IN THE DISTRICT, 

LVIV LANDFILL 
1National University "Lviv Polytechnic", 

12, St. Bandera Str., Lviv, 79013, е-mail: coffice@polynet.lviv.ua 
2Lviv State University, life safety, 35, Kleparivska Str., Lviv, 79000,  

е-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua 

Lviv landfill is a diverse anthropogenic factor of polluting the environment, especially soil.  Ac-

cording to the results of numerous studies of water, soluble in acid, moving and gross forms of heavy 

metals (HM) in soils near Lviv, solid waste contains  exceeding levels of Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Pb, Ni, 

Fe, Mn in relation to maximum permissable and  background concentrations. According to GOST 

17.5.1.01-83 lands adjacent to the landfill site are degraded since they lost the original business value 

and are a source of negative environmental impact and need reclamation.  

Methods of landfill reclamation can be divided into three groups: the removal of soil its burial in 

special landfills, destroying them, fixing pollutants. The choice of the best method and technology of 

disposal and recycling is determined first of all by the need to address environmental issues. Also im-

portant is the adaptation of existing methods and the use of innovative approaches. 

Fundamentally different method of reclamation of degraded lands in this case can be phytoreme-

diation, which uses the natural ability of green plants belonging to local flora to clean environmental 

objects from hazardous substances. By extracting HM with ash plant near the landfill by aсetatno-

ammonium buffer solution with pH 4.8, it has been studied that major sinks specified by HM is a 

walking stick, oregano, goat willow, cattail. Accumulation of HM by plants removes them from the 

soil, improving the ecological condition of adjacent landfill areas. Therefore, phytoremediation is the 

most suitable and effective method for reclamation of degraded lands.  

mailto:coffice@polynet.lviv.ua
mailto:ldubzh.lviv@mns.gov.ua
mailto:coffice@polynet.lviv.ua
mailto:ldubzh.lviv@mns.gov.ua
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І.В.ФРИДЕР, О.Б.ГРИНИШИН  (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ВІДХОДІВ  ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ НАФТОВИХ БІТУМІВ 

Національний університет „Львівська політехніка” 

кафедра хімічної технології переробки нафти та газу 

вул. Ст. Бандери, 12, 79013, grynyshyn@polynet.lviv.ua 

 
Сьогодні у світі накопичується велика кількість поліетиленових відходів. Це поліетиле-

нова тара, пакети, відходи виробництва поліетилену, які потребують утилізації. Що стосується 

України, то у середньому мешканець великого міста щодня викидає 1-2 кг поліетиленового 

сміття. За оцінками фахівців сьогодні в Україні накопичено близько 35 млн.т. полімерних від-

ходів і до цієї маси щороку додається близько ще 1 млн.т.  

Традиційний спосіб утилізації поліетиленових відходів – це спалювання або захоронен-

ня. З екологічної точки зору це процеси надзвичайно шкідливі і спричиняють забруднення ат-

мосфери, води і землі токсичними речовинами. Також утилізують змішані і забруднені відходи 

поліетилену методом піролізу. Даний процес з екологічної точки зору значно безпечніший. 

Перспективним методом утилізації поліетиленових відходів є використання їх у вироб-

ництві нафтових бітумів. Модифікація бітумів полімерами за останні роки набула великого 

поширення. Введення їх у бітум сприяє поліпшенню міцності та деформативних характерис-

тик бітумів, а також до зменшення їх чутливості до температур. Нами було досліджено основні 

показники якості полімерно-бітумних композицій на основі нафтового бітуму українського 

виробництва марки БНБ70/30. Як модифікатори були використані низькомолекулярний поліе-

тилен (відходи виробництва поліетилену високого тиску), ПЕНГ (поліетилен низької густини), 

а також поліетиленове сміття (подрібнена пакувальна тара). Встановлено кількісний вплив по-

лімерів на показники пенетрації, температури розм’якшення, дуктильності тощо.  

Показано, що поліетиленові відходи можуть кваліфіковано використовуватися як моди-

фікатори нафтових бітумів. 
 

I.FRIDER, O.HRYNYSHYN (LVIV, UKRAINE) 

POLYETHYLENE WASTES USED FOR THE IMPROVEMENT OF PETROLEUM 

BITUMENS PROPERTIES 

Lviv Polytechnic National University 

12, S.Bandery str., 79013, grynyshyn@polynet.lviv.ua 
 

Today a great bulk of polyethylene wastes is accumulated. Polyethylene packing, packs, wastes 

after polyethylene production need to be utilized. In Ukraine a townsman throws out on average 1-2 

kg of polyethylene rubbish every day. Today there are 35 million tons of polymeric wastes in Ukraine 

and this amount increases by 1 mln t every year. 

The traditional way of polyethylene wastes recycling is burning or disposal. These processes are 

very harmful from ecological point of view and cause the pollution of atmosphere, water and soil by 

toxic compounds. The utilization of mixed and contaminated wastes using pyrolysis is safer from the 

ecological standpoint.   

One of perspective method of polyethylene wastes recycling is their usage for the production of 

petroleum bitumens. The bitumen modification by polymers took on special significance during last 

years. The introduction of polymers increases bitumen strength and deformational characteristics and 

decreases their sensitivity to the temperature change. We investigated the main quality performances 

of polymeric-bitumen compositions based on BNB70/30 bitumen produced at Ukrainian plant. Low-

molecular polyethylene (wastes after high-pressure polyethylene production), low-density polyeth-

ylene and polyethylene rubbish (milled packing) were used as modifiers. The quantitative effect of 

polymers on penetration, softening temperature, ductility and other properties was examined.  

It has been shown that polyethylene wastes may be ably used as petroleum bitumen modifiers. 
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N. KONONENKO (RUSSIA, KRASNODAR) 

MODIFICATIONS OF PERFLUORINATED SULPHOCATIONIC MF-4SC MEM-

BRANES FOR FUEL CELLS 

Kuban State University, 149, Stavropolskaya St., Krasnodar, Russia,350040, ko-

nonenk@chem.kubsu.ru 

 
 Fuel cells are electrochemical devices with high energy conversion efficiency and minimized 

pollutant emission. The membrane materials for fuel cells should have the stable hydrophility and high 

proton conductivity [1]. This work aims to provide an overview of membrane modifications with high 

proton conductivity and a presentation of characterization methods. Samples of perfluorinated sulpho-

cationic MF-4SC membranes, modified by various additives, were prepared in JSC “Plastpolymer” 

(S.-Petersburg, Russia). Polyvinyl alcohol, polyvinyl butyral, sulphonated polysulphone, and hydrogen 

zirconium phosphate were used as modifying agents. Several standard techniques have been used to 

membranes characterization [2]. Water content, exchange capacity, specific conductivity, diffusion 

permeability and current-voltage curves of modified and hybrid membranes in the HCl and NaCl solu-

tions were measured. The structural characteristics of membranes were investigated by method of 

standard porosimetry. The obtained results confirmed the efficiency of modifying. The experimental 

data on concentration dependences of conductivity and diffusion permeability were used for calcula-

tion of the transport-structural parameters of membranes according to the model approach. These pa-

rameters were used for the estimation of the transport numbers of ions in membranes. It was shown 

that the selectivity of modified membranes does not change. The water immobilization in the mem-

brane structure due to modifying additives was confirmed by voltammetric method. The slope of the 

ohmic portion of current-voltage curve is the same because the membrane contribution in the general 

resistance of system is not essential. The effect of a longer plateau of the limiting current was observed 

in the current-voltage curves of the modified membranes. The analysis of experimental data permits to 

propose membranes materials with optimal set of electrochemical characteristics to improve the per-

formance of fuel cells. Hybrid materials on the base of perfluorinated sulphocationic MF-4SC mem-

brane and hydrogen zirconium phosphate are more perspective for the application at high tempera-

tures. 

 Perspective materials for fuel cells are composite membrane on the basis of MF-4SC and the 

polyaniline. The polymerization of aniline proceeded in the membrane matrix (bulk modification) and 

on the membrane surface (surface modification). The current-voltage characteristics of composites in 

the “free standing” state were studied. The effect of stabilization of limiting current density is ob-

served for MF-4SC membrane after bulk modification: the potential of transition to the overlimiting 

state for the composite membranes is above 3 V, whereas for the original membrane this value is 0.85 

V. It has been shown that the plateau length depends on the type and concentration of solution, charac-

teristics of the original membrane and polyaniline oxidation degree. The effect of current-voltage 

curves asymmetry is observed for different orientation of the polyaniline layer towards the current di-

rection for an anisotropic composite membrane after surface modification [3]. Chemical template syn-

thesis of polyaniline in MF-4SC as a basic matrix was carried out both in static conditions and in ex-

ternal electrical field. The saturation of a membrane by monomer and process of aniline polymeriza-

tion in MF-4SC matrix proceeds faster in electrical field. The prepared samples have enough high 

conductivity ( 3 Cm/m) and stable hydrophility which are necessary for application in fuel cells. This 

method is more environmentally friendlier and faster compared to preparation of composite membrane 

in static conditions. 

The present work is supported by the Russian Foundation for Basic Research (project № 12-08-01092). 
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В. В. ПТАШНИК, П. В. НОВОСАД, І. М. БОРДУН,  

Л. І. ЧЕЛЯДИН (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНО АКТИВОВАНОЇ ВОДИ НА ПРОЦЕСИ ТВЕРДІН-

НЯ ГІПСУ 

Національний університет "Львівська політехніка", 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, 

ptashnykproject@gmail.com 
Використання електрохімічно активованої води для зміни експлуатаційних характерис-

тик будівельних матеріалів є ефективним, дешевим та екологічно безпечним напрямом покра-

щення існуючих будівельних технологій. Зміна параметрів води затворення впливає на харак-

тер процесів структуроутворення гіпсу. Метою даної роботи було дослідження впливу електро-

хімічно активованої води на процеси твердіння гіпсу та зміну його фізико-механічних власти-

востей. 

Для електрохімічної активації використано водопровідну (питну) воду з такими початко-

вими параметрами: водневий показник (рН) – 8,28, окисно-відновний потенціал (ОВП) – -41,0 

мВ, електропровідність – 300 мкСм. Після 20 хв електрохімічної активації у непротічному діа-

фрагмовому електролізері отримано католіт (рН – 10,28, ОВП – -156,5мВ, електропровідність – 

249 мкСм) та аноліт (рН – 6,53, ОВП – 51,5мВ, електропровідність – 237 мкСм). 

Застосування електрохімічно активованої води дозволяє отримати гіпсовий камінь марки 

Г-16 у порівнянні з Г-13 (при стандартних умовах) та відмовитись від використання хімічних 

модифікаторів. 

Встановлено, що міцність на стиск на 2…5 МПа більша для висушеного до сталої маси гіпсового 

каменю затвореного католітом у порівнянні з каменем затвореним водопровідною водою. Аноліт прак-

тично не впливає на фізико-механічні властивості гіпсового каменю. 

Таким чином, дія електрохімічно активованої води затворення на гіпсовий камінь визна-

чається впливом на кінетику процесів гідратації, а в кінцевому результаті призводить до зрос-

тання міцності каменю на 25-30% при стиску і 10-30% при згині. 

 

V. V. PTASHNYK, P. V. NOVOSAD, I. M. BORDUN,  

L. I. CHELJADYN (UKRAINE, LVIV) 

THE INFLUENCE OF ELECTROCHEMICAL ACTIVATED WATER ON GYPSUM 

THICKENING 

Lviv Polytechnic National University, 79013, Lviv, S. Bandery str., 12, 

ptashnykproject@gmail.com 
The use of electrochemical activated water for building materials performance changes is an ef-

fective, affordable and environmentally save direction of building technologies improve. Change of 

make-up water parameters affect on gypsum structure formation processes. Study of influence of elec-

trochemical activated water on the gypsum hardening processes and change its physical and mechani-

cal properties was the purpose of the paper. 

Tap (potable) water with the following initial parameters was used: рН – 8.28, redox potential – 

-41.0 mV, conductivity – 300 мS. Catholyte (рН – 10.28, redox potential – -156.5 mV, conductivity – 

249 мS) and anolyte (рН – 6.53, redox potential – -51.5 mV, conductivity – 237 мS) were produced 

after electrochemical activation in a diaphragm electrolyzer over 20 min. 

The use of electrochemical activated water allow to make a gypsum stone marks G-16 com-

pared with G-13 (under standard conditions) and to avoid the use of chemical modifiers. 

It was found that compressive strength for dried to constant weight gypsum stone mixed with 

catholyte greater by 2 ... 5 MPa in comparison with gypsum stone mixed with tap water . Anolyte no 

effect on physical and mechanical properties of gypsum practically. 

Effect of electrochemical activated water on gypsum stone is determined by the change of hy-

dration processes kinetic. It leads to an increase of gypsum stone strength by 25-30% at compression 

and 10-30% at bending. 

mailto:ptashnykproject@gmail.com
mailto:ptashnykproject@gmail.com
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М.С. МАЛЬОВАНИЙ, С.Р. ВОЙЦІХОВСЬКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ 

НАФТОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ ВОДИ 

Національний університет «Львівська політехніка», 

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013, e-mail: coffice@polynet.lviv.ua 
Нафта та нафтопродукти є одними з найбільших техногенних забруднювачів довкілля у 

світі, що пов’язано із значними масштабами їх видобутку, транспортування та переробки. Ук-

раїна займає ключову роль у сфері транзитного транспортування нафти і нафтопродуктів. Вод-

ночас існують ризики виходу нафти у довкілля при виникненні аварій та зловмисних пошко-

джень. Одними із найбільш вразливих об’єктів впливу є водотоки. Найефективнішим методом 

очищення води від нафтового забруднення є використання сорбентів. На сьогодні дослідження 

сорбційних властивостей сорбентів є актуальним.  

Для проведення дослідження взято різні типи сорбентів: активоване вугілля, торф, стружку 

деревини фракцією 0,5-1,5 мм та полотно пропіленове «Пульсатекс-Еко». Дослідження сорб-

ційних властивостей сорбентів проведено за допомогою гравіметричного методу у суміші наф-

та-вода об'ємною пропорцією 1:10 за температури 15 єС. Визначено насипні густини сорбентів, 

що становлять відповідно 751,8 г/дм3, 210,3 г/дм3, 154 г/дм3, 31,6 г/дм3. Досліджено, що най-

менші сорбційні властивості характерні для активованого вугілля (0,57 гнафт/гсорб), найбільші – 

для полотна пропіленового «Пульсатекс-Еко» (7,55 гнафт/гсорб). За результатами проведених екс-

периментів сорбенти можна розташувати у ряді збільшення сорбційних властивостей: активо-

ване вугілля > торф > стружка деревини > полотно пропіленове «Пульсатекс-Еко». Останній 

відноситься до синтетичних сорбентів і є поліпропіленовим полотном, поверхня якого предста-

влена об'ємно-пористими капілярними структурами з хімічних волокон.  

Отже, для ефективної адсорбції нафти із водного середовища необхідно використовувати 

сорбенти з розвиненою структурою макропор: полотно поліпропіленове та стружку деревини, 

оскільки мікро- та перехідні пори не здатні в повному обсязі утримувати великі та важкі моле-

кули нафти на своїй поверхні.  

M. MALOVANYY, S.VOYTSIKHOVSKA (UKRAINE, LVIV) 

RESEARCH SORBENT PROPERTIES TO ELIMINATE  

OIL POLLUTION OF WATER 

National University "Lviv Polytechnic", 

12, St. Bandera Str., Lviv, 79013, е-mail: coffice@polynet.lviv.ua 
Oil and oil products are among the largest man-made environmental pollutants in the world, due 

to their  huge scale of production, transportation and processing. Ukraine occupies a key role in the 

transit of oil and petroleum products. However, there are risks  of oil leakage into  the environment in 

case of accidents and malicious damage. One of the most vulnerable targets of influence are water-

courses. The most effective  method of cleaning water from oil pollution is the use of sorbents. Study 

of sorption properties of different sorbents are currently relevant. 

For the survey  different types of adsorbents were used: activated carbon, peat, wood chips frac-

tion of 0.5-1.5 mm and propylene canvas "Pulsateks-Eco." The study of sorption properties of sorbents 

was made by using gravimetric method in a mixture of oil-water volume ratio 1:10 at 15 є C. The bulk 

density of sorbents, which is respectively 751.8 g/dm3, 210.3 g/dm3, 154 g/dm3, 31.6 g/dm3, was de-

termined It has been determined  that the smallest absorption  characteristics of activated carbon are 

0.57 gnaft/gsor, the largest - for canvas propylene "Pulsateks-Eco" are 7.55 gnaft/gsorb. According to the 

results of the experiments sorbents can be arranged in series to increase sorption properties: activated 

carbon > peat > wood shavings > canvas propylene "Pulsateks-Eco." The latter refers to the synthetic 

sorbent and is a polypropylene fiber, the surface is represented by porous capillary structures from 

chemical fibers. 

Therefore, for effective absorption of oil from water environment it is necessary to use sorbents 

with a developed structure of macropores: polypropylene fabric and wood shavings as micro and tran-

sitional pores are not able to fully maintain large and heavy oil molecules on the surface.  

mailto:coffice@polynet.lviv.ua
mailto:coffice@polynet.lviv.ua
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В.В. БЕРЕЗУЦКИЙ (УКРАИНА, ХАРЬКОВ) 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ 

Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт» 

61002, ул. Фрунзе 21, Харьков, qwer@kpi.kharkov.ua 
Опреснение воды — удаление из воды растворённых в ней солей с целью сделать её приго-

дной для питья или определённых технических целей. Для питьевого водоснабжения пригодна 

вода с содержанием растворимых солей не более 0,001 г/мл. Поэтому задачей опреснения воды 

является уменьшение её солености. Достигается это различными способами: испарение 

(дистилляция); обычная дистилляция; многостадийная флеш-дистилляция; дистилляция под 

низким давлением (вакуумная дистилляция); термокомпрессионная дистилляция; заморажива-

ние; ионный обмен; электродиализ; обратный осмос; гидродинамическое разделение (сепара-

ция). Опреснение воды для промышленных и бытовых нужд осуществляется на опреснитель-

ных установках.  В зависимости от используемого метода,  энергозатраты на кубический метр 

составляют от 0,7 кВт∙ч до 20 кВт∙ч. Опреснитель - это аппарат для удаления из воды раст-

воренных солей. С помощью опреснителя в результате конечной обработки получается 

сверхчистая вода, не содержащая минеральных солей, которая может использоваться как для 

бытовых целей, так и в качестве питьевой воды. Вода, в том числе и пресная, не является абсо-

лютно чистой: она содержит различные примеси. От количества и свойств, растворенных в во-

де веществ, зависит пригодность ее применения. Для каждого из перечисленных видов воды 

предусматриваются свои емкости и системы.  Существующие разнообразные способы опресне-

ния    воды можно разделить на две основные группы: дистилляционное опреснение, связанное 

с промежуточным переходом жидкого агрегатного состояния, в твердое или газообразное (па-

ровое или испарительное); фильтрационное опреснение  без изменения агрегатного состояния 

жидкости (воды). Недостатки дистилляционного типа опреснителей: на выходе получается ди-

стиллированная вода, то есть химически чистая, без каких-либо минералов и солей. Недостат-

ками опреснительной установки фильтрационного типа (обратный ОСМОС) являются: мем-

брана является расходным материалом, который требует замены каждые 1,5-3 года, в зависи-

мости от интенсивности использования; установка дополнительного фильтра для предварите-

льной очистки масла от воды. 

Электрохимическое опреснение воды давно известный метод, связанный с процессами эле-

ктрохимического растворения анодов и образованием активных групп гидроксилов металлов, 

которые вступают в  реакции комплекс  образования и последующего удаления из воды раст-

воренных ионов солей и примесей. В сочетании с процессами отстаивания и фильтрования, 

этот метод высокоэффективен и много лет применялся для опреснения вод котельных станций 

и на судах. Последние годы этот метод применяется очень редко, т.к. расширилось  применение 

зарубежным разработок, которые активно стали внедряться в Украине и странах СНГ. По энер-

гозатратам  и эффективности процессов, он не уступает другим технологиям опреснения, одна-

ко слабым его местом является конструктивное выполнение. Многолетнее совершенствование 

конструкций электрохимических аппаратов, которое выполнялось на кафедре охраны труда и 

окружающей среды Национального технического университета «Харьковский политехниче-

ский институт», позволили создать комплекс различных аппаратов (стационарных и мобиль-

ных), которые эффективно опресняют воду и конструктивно выполнены так, что могут разме-

щаться на малых площадях и работать в автоматическом режиме. Один аппарат электрохими-

ческой очистки обеспечивает производительность от 0,5 до 5 м3/ч по чистой воде. Возможны 

модификации конструкции аппарата с увеличением производительности до 10 м3/ч.   

Аппараты могут быть использованы и для других целей, например очистки вод перед сбро-

сом в канализацию или очистки конденсатных вод от примесей масел и т.п.   
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Т.М. ВАСИЛІНИЧ, Г.В. САКАЛОВА,  

А.Ю. КУРЛЯНЦЕВА (УКРАЇНА, ВІННИЦЯ.) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ 

ХРОМУ(ІІІ) ПАЛИГОРСЬКІТОМ 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

kafkhim@rambler.ru 
Метою роботи є дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів хрому(ІІІ) 

палигорськітом. 

Дослідження процесу сорбції хрому в статичних умовах проводили методом окремих 

наважок. Попередньо готували модельні розчини солей досліджуваного металу концентрацій 

від 0,5 до 2,5 г/л. В ході експериментів варіювали такими параметрами, як шар адсорбенту – 5 – 

25 г на 50 см3 модельної води, концентрація вихідного розчину – 0,5 – 2,5 г/л, тривалість проце-

су – 20 хв – 24 год та температура розчину – 20 °C – 60 °C. 

Експериментальні дослідження показують, що процес сорбції розвивається переважно у 

перші 20 – 40 хвилин. З підвищенням температури від 20 до 60 °С швидкість поглинання іонів 

хрому(ІІІ) зростає у 1,5 рази. Встановлена залежність між кількістю адсорбенту та залишковою 

концентрацією іонів хрому(ІІІ) в стоках, а саме: чим більша кількість адсорбенту, тим швидше 

поглинаються іони хрому(ІІІ). 

Перспективність та ефективність застосування палигорськітових глин для очищення 

стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, а саме: вони виграють у 

доступності, собівартості, в можливості регенерації та багаторазового використання. 

Проведені дослідження підтвердили доцільність застосування палигорськітових глин 

для очищення стічних вод від іонів хрому(ІІІ). 
 

T.M.VASYLINYCH, G.V.SAKALOVA, 

A.U.KURLIANTSEVA (UKRAINE, VINNYTSIA) 

THE RESEARCH OF EFFICIENCY OF SEWAGE WOTER CLARIFICATION 

FROM CHROME (III) IONS BY PALIGORSKITE 

Vinnytsia state pedagogical university named by Mykhailo Kotsiubunskui 

kafkhim@rambler.ru 
The purpose of research is to find the efficiency of sewage water clarification from chrome 

(III) ions by palygorskite. 

The research of chrome sorption process in static conditions was held by filling method. The 

salt solution of metal with 0,5-2 g/l concentration were made previously. During the experiment were 

used such parameters as: the layer of adsorbent – 5-25 gr. for 50 sm3 of model water, concentration of 

basic solution – 0,5-2,5 g/l, the duration of process – 20m. – 24hr and the temperature of  solution - 

20°C – 60 °C.  

The experimental researches show that sorption process is developed mainly during the first 

20-40minutes. The speed of absorption of chrome (III) ions increase in 1,5 times with increasing of 

temperature from 20 to 60°С. Was set the dependency between the quantity of adsorbent and residual 

concentration of chrome(III) ions in drainages, that is: the bigger quantity of adsorbent – then the 

quicker chrome (III) ions are adsorbed. 

Perspective and efficiency of application of palygorskite clays for clarification of sewage wa-

ter are confirmed by their advantages before other sorbents, that is: they win in accessibility, cost, and 

possibility of regeneration and multiple usages. 

The researches proved expediency of usage the palygorskite clays for clarification of sewage 

water from chrome (III) ions. 
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Л.О. ВЕНГЕР, Я.М. ГУМНИЦЬКИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ З 

ТВЕРДОЇ ФАЗИ МЕТОДОМ ВАКУУМУВАННЯ СИСТЕМИ 

НУ «ЛП», вул. С.Бандери, 12, м. Львів, 79013 Jgymnitsky@ukr.net 
Екстрагування з твердої фази належить до процесів як технологічних, так і природоохо-

ронних, повязанних з очищенням грунтового середовища від нафтопродуктів, важких металів, 

нітратів, фосфатів тощо. Кінетично дані процеси відносяться до внутрішньодифузійних, інтен-

сифікація яких гідродинамічними методами є неможливою. Нами досліджено даний процес в 

умовах вакуумування системи тверде тіло-рідина з виділенням парогазової фази. Відомо, що 

утворення бульбашок пари відбувається на твердій поверхні, тобто проходить на поверхні тве-

рдих частинок та у внутрішніх капілярах, витісняючи при цьому рідку фазу. Така гідродинамі-

чна дія всередині капілярів сприяє інтенсифікації процесу екстрагування, збільшенню ефектив-

ного коефіцієнту внутрішнього масоперенесення. 

Нами розглянуто процес екстрагування в умовах неперервного та періодичного вакуу-

мування. Показано, що періодичний процес є більш інтенсивний через створення умов не ста-

ціонарності, які характеризуються високими коефіцієнтами масообміну. 

 

L.O. VENGER, JAR.M. GYMNITSKY (UKRAINE, LVIV) 

IMPROVED PROCESS OF EXTRACTION FROM THE SOLID PHASE BY VACU-

UMNING THE SYSTEM 

 

Extraction of the solid phase is one of the technological processes as well as environmental, 

associated with cleaning of soil environment from petroleum products, heavy metals, nitrates, phos-

phates, etc. Kinetically these processes are related to inner diffusion ,so hydrodynamic methods are 

impossible for intensification. We studied this process by vacuuming the solid-liquid phase with the 

allocation of steam-gas phase. It is known that the formation of steam bubbles occurs on a solid sur-

face, like the surface of solid particles and internal capillaries, displacing the liquid phase. This hydro-

dynamic effect in capillaries promotes intensification of extraction process, increases the effective co-

efficient of internal mass transfer. 

We considered the process of extraction in a continuous and periodic vacuuming. Shown that 

the periodic process is more intense because of the creation of not stationary conditions, characterized 

by high mass transfer coefficients. 
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В. Р. ВОДЯНКА, І. А. ВІНКЛЕР, Б. Г. СИМЕНЮК (УКРАЇНА, ЧЕРНІВЦІ) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ АДСОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ТОЛУОЛУ АКТИВОВА-

НИМ ВУГІЛЛЯМ З ВОДНО-ТОЛУОЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, Че-

рнівці 58012. E-mail: vera-79@ukr.net  
Досліджено адсорбційну активність звичайного активованого вугілля деревного похо-

дження щодо вилучення толуолу з водно-толуольних сумішей. Як відомо, ця речовина може 

адсорбувати як гідрофобні, так і гідрофільні сполуки. Ми досліджували адсорбцію толуолу з 

водних розчинів, де його концентрація складала 40-70 мг/л. Визначення всіх концентрацій то-

луолу проводилось модифікованим методом знаходження перманганатної окиснюваності. Маса 

вугілля була 4-7 г. В результаті встановлені наступні величини адсорбції толуолу на активова-

ному вугіллі. 

Адсорбція толуолу на активованому вугіллі 

Середня концентра-

ція толуолу, мг/л 

Маса адсорбенту (акт. 

вугілля), г 

Адсорбція, мг/г % вилученого (адсо-

рбованого) толуолу 

68,9 4 825 4,8 

52,9 5 1007 9,9 

58,1 7 857 10,3 

Аналіз даних Таблиці 1 дозволяє припустити, що використані комбінації кількостей ад-

сорбтиву і адсорбенту близькі до зони адсорбційного насичення у системі толуол вода. Крім 

того, з огляду на достатньо низький відсоток адсорбційного вилучення толуолу, можна зробити 

висновок про низьку ефективність простого активованого вугілля деревного вугілля як потен-

ційного засобу вилучення даного органічного забруднювача води. Більш ефективними можуть 

бути модифіковані види активованого вугілля, зокрема волокнисте активоване вугілля. 

 

V. R. VODYANKA, I. A. WINKLER, B. G. SIMENYUK 

EFFICIENCY OF THE ADSORPTION EXTRACTION OF TOLUENE FROM THE 

WATER-TOLENE SYSTEMS ON ACTIVATED CARBON  

Yu. Fedkovych National University of Chernivtsi, 2 Kotsyubynsky St., Chernivtsi 58012.  

E-mail: vera-79@ukr.net 
An adsorption activity of the simple activated carbon made of wood materials has been investigated 

for the process of extraction of toluene from the water/toluene mixtures since this material is known as 

an adsorbent for both hydrophobic and hydrophilic substances. In our investigation, concentration of 

toluene in water was ranged from 40 to 70 mg/l and mass of the carbon was 4-7 g. A modified per-

manganate oxidizing method has been engaged to determine toluene concentrations and related ad-

sorption values. All measured toluene adsorption values. 

Adsorption of toluene on the activated carbon 

Average concentra-

tion of toluene, mg/l 

Adsorbent mass, g Adsorption, mg/g % of extracted (ad-

sorbed) toluene 

68,9 4 825 4,8 

52,9 5 1007 9,9 

58,1 7 857 10,3 

As seen from the data of Table 1, our combinations of the adsorptive and adsorbent are close to 

the adsorption saturation region for the system toluene/water. Besides, a total amount of the extracted 

toluene is quite low, which doesn’t promise effective utilization of this material as a potential decon-

taminator for the oil-products pollution of water. Some modified kinds of the activated carbon e.g. fi-

bre activated carbon can ensure better adsorption of toluene from water. 

mailto:vera-79@ukr.net
mailto:vera-79@ukr.net
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В.Р.ВОДЯНКА, Я.Ю.ТЕВТУЛЬ, І.А.ВІНКЛЕР (УКРАЇНА, ЧЕРНІВЦІ) 

ВПЛИВ АЦЕТИЛСЕЧОВИНИ І ТІОСЕМИКАРБАЗИДУ НА ДЕЯКІ ПА-

РАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, Че-

рнівці 58012. E-mail: vera-79@ukr.net 
Проведено пошук оптимальних концентрацій похідних сечовини та тіосемікарбазиду в 

кислотних розчинах травлення сталей Ст10 і Ст3 такого складу (г/дм3): 

Хлоридна кислота (с = 1,19 г/см3)    – 200; 

Нітратна кислота (с = 1,34 г/см3)      – 120; 

Інгібітор І                                            – до 10 

Інгібітор ІІ                                          – до 2,0. 

Результати електрохімічних досліджень свідчать, що більшість із обраних інгібіторів ІІ-

ої групи ефективно інгібують поверхню сталі Ст10 під час травлення в суміші нітратної та хло-

ридної кислот за присутності сульфосаліцилової кислоти (10 г/л). Встановлено, що обрані спо-

луки – інгібітори діють за змішаним (катодно-анодним) типом і гальмують як катодні реакції 

виділення водню, так і анодні процеси розчинення металу. Величини коефіцієнта гальмування 

корозії за участі ацетилсечовини і тіосемикарбазидудорівнюють 4,8 та 15,0; а ступінь захисту 

поверхні металу – 79,2 % та 93,3 % відповідно.  

Проведені дослідження дозволили визначити електрохімічну дію інгібіторів розчинення 

металів у розчинах хімічної обробки, оптимальні концентрації речовин, за яких спостерігається 

суттєве зменшення швидкості розчинення металу. Захисна дія обраних речовин зумовлена 

утворенням на поверхні металу адсорбційної плівки. Показано, що рекомендовані речовини 

здатні диспергувати продукти корозії, що покращує екологічні та технологічні характеристики 

розчинів. Значно поліпшується екологічна безпека хімічного травлення поверхні металів і тех-

нологічні показники, що призводить до зменшення техногенного забруднення навколишнього 

природного середовища. 

 

VODYANKA V. R., TEVTUL YA. YU., WINKLER I. A. 

AN INFLUENCE OF ACETYLCARBAMIDE AND THIOSEMICARBAZIDE ON 

SOME PARAMETERS OF CHEMICAL ETCHING OF CARBON STEELS 

Yu. Fedkovych National University of Chernivtsi, 2 Kotsyubynsky St., Chernivtsi 58012.  

E-mail: vera-79@ukr.net 
Our investigation deals with optimization of concentrations of the carbamide and thiosemi-

carbazide derivatives in the acid etching solutions for the steel brands St10 and St3 with the following 

composition (g/dm3): 

Hydrochloric acid (с = 1,19 g/sm3) - 200; 

Nitric acid ((с = 1,19 g/cm3)  - 120; 

Inhibitor I    - up to 10; 

Inhibitor II    - up tp 2. 

Electrochemical measurements prove that most of the selected group of the inhibitor II agents 

ensure effective protection of the steel St10 surface during its etching in a mixture of nitric and hydro-

chloric acids with sulfosalicylic acid (10 g/l). It was found that these inhibitors work according to the 

mixed (cathodic-anodic) mechanism through simultaneous inhibition of the cathodic reduction of hy-

drogen and anodic dissolution of the metal. Acetylcarbamide and thiosemicarbazide have shown cor-

rosion inhibition coefficients 4.8 and 15.0 and metal surface protection factors 79.2 % and 93.3 % 

simultaneously. 

Therefore, details of the electrochemical corrosion inhibition have been found and optimal 

concentrations of the inhibitors were determined. It was proven that the inhibitors form a protective 

adsorbed film on the metal surface. The inhibitors can also ensure higher dispersion of the corrosion 

products, which results in betters ecological characteristics and technological performance of the etch-

ing solutions. In general, this solution ensures decrease in the anthropogenic pollution of the environ-

ment caused by the steel etching processes. 

mailto:vera-79@ukr.net
mailto:vera-79@ukr.net
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М.О. МОРОЗ, М.І. ВОРОЖБІЯН, Б.К. ГАРМАШ (УКРАЇНА, ХАРКІВ) 

ВПЛИВ ЕФЕКТУ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ НА АБСОРБЦІЮ NOX 

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків, м. Фейєрбаха, 7, 

e-mail: info@kart.edu.ua 
Одним з недоліків технології нітратної кислоти є недосить висока ступінь переробки NOx, 

що спричиняє додаткові затрати на каталітичну очистку та присутність NOx у відхідних газах, 

які викидаються до атмосфери. Теоретично обґрунтовано й експериментально доведено вплив 

ефекту гідродинамічної кавітації на абсорбційні властивості води й водних розчинів нітратної 

кислоти відносно NOx та розкрито механізм кислотоутворення в результаті цього впливу. 

Проведено промислове випробовування на ПАТ «Сєверодонецьке об'єднання «Азот».з 

використанням на зрошення абсорбційної колони активованої води (після проходження кавіта-

ційного пристрою), що дозволило інтенсифікувати процес в абсорбційній колоні й частково 

знизити концентрацію NOx з 0,11 до 0,08 % об. у відхідних газах абсорбції за рахунок збіль-

шення ступеня переробки NOx. Можливо також використання даного ефекту в різних техноло-

гіях, де є абсорбційні процеси, а також в системі очистки газових викидів, в яких використову-

ються абсорбція водою та її розчинами. 
 

M.O.MOROZ, M.I.VOROZHBIYAN, B.K. GARMASH (UKRAINE, KHARKIV) 

THE INFLUENCE EFFECT HYDRODYNAMIC CAVITATIONS’ FOR ABSORP-

TION NOх 

Ukrainian State Academy of Railway transport, Kharkiv, 7 Feyerbakh square, 

e-mail: info@kart.edu.ua 
One in defect of technology nitric acid is a not high degree of processing NOx, it is the reason 

for extra costs catalytic cleaning and NOx being in exhaust-gas in an atmosphere. The influence effect 

hydrodynamic cavitations’ for absorption quality water and waters’ solution nitric acid by ratio of ox-

ide nitrogen, solved the mechanism of acidify process as a result of this influence well-proved theoret-

ically and experimentally.  

The industrial test at the private joint-stock company «Severodonetsk obyednannya «Azot» 

carried out with using of absorption column activated water’s watering (after passage of cavitations’ 

mechanism), it allowed to intensify process in absorption column and lower concentration of NOx 

from 0,11 till 0,08 % vol. partly in  gas’s‘ shows absorption at the expense of increase of  processing 

degree’s NOx. It effect you can use in any technologies where is an absorption process and in the sys-

tem of cleaning of exhaust-gas also using absorption of water and its solutions. 
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Т.М. ВІТЕНЬКО, Т.В. ЗАРЕЦЬКА (УКРАЇНА, ТЕРНОПІЛЬ) 

ЗАСТОСУВАННЯ КАВІТАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТИПУ 

У ПРОЦЕСІ АДСОРБЦІЇ ІОНІВ НІКЕЛЮ ПРИРОДНИМ СОРБЕНТОМ 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул.Руська, 56, 

46001, vitenko@tstu.edu.ua 
Серед відомих технологій водоочищення від йонів важких металів адсорбційні методи із застосу-

ванням природних дисперсних матеріалів на сьогодні вважають одними із найперспективніших. Широ-

ка розповсюдженість цеолітів і палигорськітів на території України, їхня доступність та дешевизна, від-

сутність потреби у складному обробленні дає змогу широко використовувати ці матеріали, а відпрацьо-

вані сорбенти застосовувати у будівельній та інших галузях. Однак, за наявності високомолекулярних 

комплексів у стоках процес їхнього вилучення триває довго. Хімічна або термічна модифікація цеолітів 

допомагає вирішити цю проблему, однак потребує значних економічних затрат. Іншим можливими ме-

тодом, що забезпечить інтенсивне вилучення забруднень є вплив зовнішніх джерел енергії (ультразву-

ку, електророзряду, вакуумування, гідродинамічної кавітації) на систему.  

Попередні результати, щодо почергового оброблення розчину з вмістом йонів Ni2+ у кавітаційних 

пристроях гідродинамічного типу й наступного його оброблення сорбентом засвідчили високу інтенси-

вність і ефективність цього методу. Відповідно до отриманих результатів кінетики процесу швидкість 

вилучення Ni2+ зросла на 14%. На думку авторів такий результат забезпечується руйнуванням міжмоле-

кулярних зв’язків в кластерах, тобто, зміною структури води під впливом кавітаційних ефектів (куму-

ляції, пульсацій і руйнування парогазової фази, високих локальних тисків і температур), що призводить 

до утворення великої кількості мономерних молекул, які швидше переносять йони Ni2+ у пори цеоліту. 

Цим і забезпечується їхня інтенсивна взаємодія з активними центрами сорбенту. Водночас, слід зазна-

чити й те, що з часом після оброблення розчину мономерні молекули прагнуть до утворення кластерних 

структур, тому результати з періодичного шестикратного «оброблення–сорбції» виявилися кращими, 

ніж однократне оброблення і сорбція впродовж 2 діб. Відповідно до отриманих розрахунків виявилося, 

що вартість сорбції на природному цеоліті за умови кавітаційного оброблення розчину та періодичного 

фільтрування також зменшується у порівнянні до базового методу. 
 

T.M. VITENKO, T.V. ZARETSKA (UKRAINE, TERNOPIL) 

APPLICATION OF HYDRODYNAMIC CAVITATION DEVICES IN THE PROCESS 

OF SORPTION NICKEL IONS BY NATURAL SORBENTS 

Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Rus’ka street,56, 46001, viten-

ko@tstu.edu.ua 
Among the well-known technologies of water purification from heavy metal ions the sorption methods 

with application of natural disperse materials are considered as ones of the most promising today. The wide 

prevalence of zeolites and palygorskites in Ukraine, their availability and low cost, no need for complex pro-

cessing enables us to widely use these materials and use the spent sorbents in construction and other industries. 

However, if there are high-molecular complexes in wastewater the process of their extraction last long. Chemi-

cal or thermal modification of zeolites helps to solve this problem, but requires significant economic expenses. 

Another possible method that will provide intensive removal of contaminations is the influence of external en-

ergy sources (ultrasound, electrical discharge, vacuum treatment, hydrodynamic cavitation) on the system.  

Previous results of sequential processing of the solution with Ni2+ ions in hydrodynamic cavitation devices 

and its subsequent processing by sorbent showed high intensity and efficiency of this method. According to the 

received results of the kinetics of the process, the speed of Ni2+ extraction was increased up to 14%. The authors 

believe that this result is provided by the destruction of intermolecular bonds in clusters, i.e. by changing the 

structure of water under the influence of cavitation effects (cumulation, pulsation and destruction of gas-vapor 

phase, high local pressures and temperatures), which leads to the formation of a large number of monomer 

molecules that carry faster the ions of Ni2+ in the zeolite’s pores. This is what ensures their intensive interaction 

with active centers of sorbent. At the same time it should be mentioned that eventually after processing of the 

solution the monomer molecules tend to form cluster structures; that is why the results of periodic sixfold “pro-

cessing-sorption” were better than single processing and sorption within 2 days. According to the received cal-

culation it was determined that the cost of sorption on natural zeolite under cavitation processing of the solution 

and periodic filtering is reduced compared with the basic method. 
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П.І. ГВОЗДЯК (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ОСОБЛИВОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ  

Інститут  колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського   

Національної Академії наук України  

03142 Київ, бульвар Вернадського, 42 

 Е-mail: gvozdyak@ukr.net 
 

Вода – це харчовий продукт багаторазового споживання. Тільки чітке індивідуальне й 

загальносуспільне усвідомлення цієї незаперечної істини дозволить нам забезпечити себе спра-

вді фізіологічно повноцінною, дійсно питною водою. 

Для цього потрібно нагально розірвати негідну Людини, кримінально злочинну українсь-

ку практику останніх десятиліть скидання недостатньо, а то й зовсім неочищених стічних вод у 

природні водойми, тобто об’єднання криниць з туалетами, з подальшим «героїчним» намаган-

ням одержувати з цієї мерзотної рідоти «питну воду» за допомогою широкого набору різнома-

нітних флокуляційно-коагуляційних, адсорбційних, іонообмінних, оксидаційних, мембранних 

та інших новітніх методів знущання над водою. 

На нашу думку, першим неодмінним і найважливішим ступенем підготовки питної води 

мусить бути ретельне очищення (аж до повного відновлення якості) використаних у побуті, 

промисловості та сільському господарстві стічних, а також зливових вод перед поверненням їх 

у надійно захищені від згубного антропогенного впливу природні відкриті водойми. 

Наступним – кінцевим – ступенем підготовки питної води з поверхневих водойм повинно 

стати фільтрування води першого класу якості через повільні («англійські») фільтри з українсь-

кою їх модифікацією, яка полягає в іммобілізації на попередньо простерилізованих зернистих, 

волокнистих чи пористих загрузках цих фільтрів пробіотичних бактерій.  
 

P.I. GVOZDYAK  (UKRAINE, KIEV) 

PECULIARITY OF POTABLE WATER IN UKRAINE  

A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry, National Academy of Sciences of 

Ukraine, 42, Vernadsky blvd., Kyiv – 03142, Ukraine,   

  Е-mail: gvozdyak@ukr.net 

Water is the food of repeated consumption. On account of that the first and indispensable stage 

of potable water preparation must be zealous cleaning of waste and storm waters before their returning 

into pure natural reservoir. 

Next and final stage of potable water preparation from surface water source ought be water fil-

tration through slow (“English”) filters with their Ukrainian modification, which consist in immobili-

zation probiotic bacteria on the charge of these filters. 
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І.В. КОГУТ, В.Д. ПОГРЕБЕННИК, З.Б. ГУК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  

У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ 

Національний університет «Львівська політехніка», 

вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, Україна,79013, е-mail: ira1-1@yandex.ru 
Екологічний ринок в Україні зараз знаходиться на початковій стадії свого розвитку, але ро-

звивається дуже швидкими темпами. Змінюється ставлення до відходів як до потенційної сиро-

вини. На український ринок проникають нові технології, які роблять рентабельними ті проекти, 

які до недавнього часу ще були лише дотаційними. Екологічний ринок стає об’єктом уваги по-

тенційних інвесторів, тому реалізація інвестиційних проектів у сфері екології є одним із важли-

вих та пріоритетних напрямків у розвитку національної екологічної політики держави. 

Встановлено, що найважливішими для України є такі напрями інвестиційних проектів: 

– утилізація сміття, твердих побутових відходів, забезпечення екологічної безпеки сміттє-

вих полігонів, зокрема, будівництво сміттєпереробних заводів, збір біогазу на полігонах, забез-

печення дотримання екологічних норм на полігонах, рекультивація звалищ; 

– очищення стічних вод великих міст, реконструкція каналізаційних колекторів і очисних 

споруд об'єктів муніципальної власності; 

– розвиток альтернативної енергетики, а саме: з використання біомаси, розвиток відповід-

ної інфраструктури для використання альтернативних видів палива, з вітро- та альтернативної 

енергетики; 

– підвищення ефективності і екологічності систем енерго- і теплопостачання на об'єктах 

державної і муніципальної форми власності;  

– утилізація відходів агропромислового комплексу. 

Показано, що для впровадження всіх вище перелічених інвестиційних проектів потрібна 

підтримка держави, а також нові форми залучення недержавних коштів фінансування іннова-

ційних проектів у сфері екології. Це стане можливим лише в разі формування сприятливого 

інвестиційного клімату, чому сприятиме реформа податкової системи, стабільна правова база 

та ін.  

I.V. KOGUT, V.D. POHREBENNYK, Z.B. GUK (UKRAINE, LVIV) 

PROSPECTS FOR INVESTMENT PROJECTS IN ECOLOGY 

National University "Lviv Polytechnic", 

Str. St. Bandera, 12, Lviv, Ukraine, 79013, е-mail: ira1-1@yandex.ru 
 Environmental market in Ukraine is now at an early stage of development, but developing is very 

rapidly. Changing attitudes to the waste as a potential raw material. Into the Ukrainian market pene-

trate new technologies that make cost effective projects, which make those profitable projects that un-

til recently were still just subsidized. Environmental market has become a subject to potential inves-

tors that investment projects in the field of ecology is an important and priority in the development of 

national environmental policy. 

Found that the most important for Ukraine following areas of investment projects: 

– disposal of garbage, solid waste, environmental safety garbage landfills, including the construc-

tion of waste processing plants, collection of biogas at landfills, ensuring compliance with environ-

mental standards for landfills, reclamation of landfills; 

– sewage of large cities, reconstruction of sewers and sewage treatment plants objects of munici-

pal property; 

– development of alternative energy, namely the use of biomass, development of appropriate in-

frastructure for alternative fuels, with wind and alternative energy; 

– improving the efficiency and environmental systems and energy supply facilities in the state and 

municipal ownership; 

– utilization of waste agriculture. 

It is shown that the implementation of all above mentioned investment projects need government 

support, and new forms of involvement of private sources of financing innovative projects in the field 

of ecology. This will be possible only when creating a favorable investment climate, what will reform 

the tax system, a stable legal framework and others.  

mailto:ira1-1@yandex.ru
mailto:ira1-1@yandex.ru


 

Семінар 5                                                                                                          Seminar 5 

121 

О.І. СІГАЛ, К.О. КОРІНЧУК, Є.Й. БИКОРІЗ, В.І. КАПІТОНОВ,  

В.О. ЛОГВИН (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОДАВАННЯ ВОЛОГИ В ЗОНУ ГОРІННЯ НА ПО-

КАЗНИКИ РОБОТИ КОТЛОАГРЕГАТУ 

Національна академія наук України «Інститут технічної теплофізики», 

03057, м. Київ, вул. Желябова, 2а, engecology@gmail.com 
Вплив вологи, що присутня в зоні горіння, на показники роботи котлоагрегату залежно 

від кількості може бути принципово різним. Обсяг введеної вологи повинен бути оптимальним 

з позицій фізичного і хіміко-кінетичного впливів. З метою дослідження впливу додавання воло-

ги в зону горіння на показники роботи котлоагрегату розроблено експериментальний стенд для 

дослідження процесів горіння та тепло- масообміну при спалюванні твердого палива. Проведе-

ні експериментальні дослідження процесу горіння вугілля з додаванням вологи, визначені па-

раметри процесу. 

Фізичне значення додавання вологи в зону горіння полягає в організації додаткового 

тепловідводу із зони максимальних температур факела і, відповідно, в зниженні максимальної 

температури із зміною співвідношення пальне-окисник і концентрацій реагуючих компонентів, 

що забезпечує зниження концентрації шкідливих речовин (в основному, оксидів азоту NO) в 

продуктах згорання. При внесенні вологи в зону горіння з погляду хімічної кінетики утворю-

ються радикали Н і ОН, при цьому відбувається інтенсифікація багатьох реакцій, що протіка-

ють за участі цих радикалів, так забезпечується повне вигорання СО.  

Експериментальні дослідження показали, що найбільш ефективним водопаливним від-

ношенням при спалюванні антрациту АШ визначається 6 – 8%. 

Технологія, що може бути розроблена на базі цих досліджень, сприятиме виконанню 

зобов’язань про зниження рівня викидів шкідливих речовин, які прийняла на себе Україна з 

підписанням Меморандуму про приєднання до Угоди про енергетичне співтовариство (Дирек-

тива 2001/80/ЄС). 

O. SIGAL, K. KORINCHUK, E. BYKORIZ, V. KAPITONOV,  

V. LOGVYN (UKRAINE, KYIV) 

RESEARCH OF EFFECT OF ADDING MOISTURE IN BURNING ZONE 

ON BOILER PERFORMANCE 

National Academy of Sciences of Ukraine "Institute of Engineering Thermophysics" 

03057, Kyiv, str. Zhelyabova, 2a, engecology@gmail.com 
Influence of moisture that is presented in the combustion zone on boiler performance depend-

ing on its amount may be fundamentally different. The amount of added moisture should be optimal 

from the standpoint of physical and chemical-kinetic effects.In order to research of effect of adding 

moisture in burning zone on boiler performance the experimental unit for researching combustion and 

heat and mass exchange processes on burning solid fuel is designed. Experimental researches of burn-

ing coal with adding moisture are held, the parameters of processes are determined.  

Physical meaning of adding moisture in burning zone is in organizing the additional heat sink 

from maximum temperature zone of torch and, correspondingly, reducing the maximum temperature 

with changing fuel-oxidant ratio and reacting components concentrations that ensures reducing con-

centrations of pollutants (mainly nitrogen oxides NO) in products of combustion. According to chemi-

cal-kinetic with adding moisture in burning zone radicals H and OH are generated, thus many reac-

tions involving these radicals are intensified, such as complete burnout of CO. 

Experimental studies have shown that for anthracite chippings burning the most effective wa-

ter-fuel ratio is determined by 6 - 8%. 

Technology that may be developed on base of this research will facilitate execution of com-

mitments on reducing emissions, which accepted Ukraine with signing of the Memorandum of acces-

sion to the Energy Community Treaty (Directive 2001/80/EC). 

mailto:engecology@gmail.com
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В.О. ЛОГВИН*, Ю.О. БЕЗНОСИК*, К.О. КОРІНЧУК** (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА У НИЗЬКОТЕМПЕРАТУР-

НОМУ КИПЛЯЧОМУ ШАРІ 

*Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37, (044) 236-69-13, Logvyn_Valerii@mail.ru 

**Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України 
Перевагою спалення вугілля у низькотемпературному киплячому шарі (НТКШ) в порі-

внянні з традиційним в енергетиці пилевугільним спалюванням є можливість зниження викидів 

токсичних речовин, таких як оксиди сірки (SОx) і оксиди азоту (NOx). 

У якості поглинача діоксиду сірки в теплогенеруючих установках з киплячим шаром 

(КШ) використовують вапняк (СаСО3) або доломіт (СаСО3 + MgCО3). При спалюванні вугілля 

в КШ з температурою 800 — 900 С діоксид сірки зв'язується з оксидом кальцію. При цьому 

утворюється нешкідливий практично нерозчинний у воді гіпс, який видаляється з топки разом 

із золою. 

Небезпечними забруднювачами атмосфери, що утворюються при спалюванні палив, є 

оксиди азоту. При характерних для топок температурах утворюється практично чистий оксид 

азоту NО. У атмосферному повітрі NO поступово окислюється до термодинамічно стійкішого 

при низьких температурах NО2. Частка NО2 в суміші NОх = NО + NО2 не перевищує 1—1,5%. 

Для проведення дослідів з НТКШ було розроблено лабораторну установку НТКШ (основа - 

циліндрична кварцева камера з d = 60 мм). В ході експериментальних досліджень підтверджена 

залежність концентрації NOx від температур, при яких спалюється паливо (довгополуменеве 

вугілля, фракцією 1-5 мм). Одним із перспективних методів зменшення викидів NOx  у топках з 

НТКШ є введення в зону горіння вологи, у вигляді пари, що інтенсифікує процес горіння, та 

суттєву знижує рівень викидів оксиду азоту.  
 

 

V.O. LOGVYN*, YU.A. BEZNOSYK*, K.O. KORINCHUK (UKRAINE, KYIV) 

ECOLOGICALLY CLEAN COMBUSTION OF FUEL IN LOW TEMPERATURE 

FLUIDIZED BED 

*National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" 

03056, Kyiv-56, Peremogy av., 37, (044) 236-69-13, Logvyn_Valerii@mail.ru 

** Institute for Technical Thermal Physics, National Academy of Sciences of Ukraine 
The advantage of fuels combustion in low-temperature fluidized bed (LTFB) compared with 

traditional pulverized-coal combustion in energetics is possible to reduce emissions of toxic substanc-

es such as sulfur oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx). 

As an absorbent of sulfur dioxide in heat-generating plants with fluidized bed (FB) is using 

limestone (CaCO3) or dolomite (CaCO3 + MgCO3). The combustion of coal in FB with a temperature 

of 800 – 900 C sulfur dioxides binds with calcium oxide. This forms a harmless practically insoluble 

in water gypsum, which is removed from the furnace with ash. 

Dangerous air pollutants generated by fuel combustion are oxides of nitrogen. In typical fur-

naces temperatures formed almost pure nitric oxide NO. In the atmospheric air NO is oxidized to 

thermodynamically more stable at low temperatures NO2. Part of NO2 in the mixture NOx = NO + 

NO2 does not exceed 1-1.5%. For the experiments with LTFB was developed LTFB laboratory bench 

(base - cylindrical quartz chamber with d = 60 mm). During the experimental studies the dependence 

of the concentration of NOx from the temperature at which fuel is burned was confirm (cannel coal 

fraction 1-5 mm). One of the promising technique of reducing NOx emissions in furnaces in with 

LTFB are entering damp  in the zone of burning in the form of steam, which intensify the combustion 

process and significantly reduces emissions level of nitrogen oxides. 

mailto:Logvyn_Valerii@mail.ru
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Я.М. ГУМНИЦЬКИЙ, О.В. ЛЮТА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ),  

*Р. ПЕТРУС (ПОЛЬЩА, ЖЕШУВ) 

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИФУЗІЙНА МІГРАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ У ВОЛОГОМУ ҐРУ-

НТІ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Львів, 79013, вул. Ст. Бандери, 12. oksana.lyuta@gmail.com 

*Жешувська Політехніка, 35-959, Жешув, ал. Повстанців Варшави, 6 
Зменшення забруднення ґрунтів є основною проблемою, вирішення якої є необхідним для за-

безпечення чистоти як харчових продуктів, так і підземних вод. На сьогоднішній день основними за-

брудниками, які переважають у ґрунті є залишки мінеральних добрив, нафта та нафтопродукти, пес-

тициди та засоби захисту рослин, важкі метали тощо. За рахунок того, що ґрунти на Україні є дуже 

виснаженими, підвищення врожайності сільськогосподарських культур відбувається за рахунок вне-

сення великої кількості як мінеральних, так і органічних добрив. Згідно з літературними даними, осо-

бливо цінним мінеральним добрив є аміачна селітра (амонію нітрат), яка є добре розчинною у воло-

гому ґрунтовому середовищі, добре поглинається кореневою системою, але в той же час швидко про-

никає вглиб ґрунту молекулярно-дифузійним шляхом. За рахунок того, що ґрунт завжди насичений 

вологою молекулярно-дифузійна міграція забрудників по профілю ґрунту відбувається постійно, не 

залежно від пори року та інтенсивності випадання атмосферних опадів. Основним параметром, який 

лімітує такий процес є коефіцієнт молекулярної дифузії. Це спричиняє до того, що в нижніх шарах 

ґрунту постійно накопичуються забрудники, які з часом потрапляють у підґрунтові та підземні водо-

носні горизонти, та призводять до зменшення запасів прісної води. 

Для прогнозування проникнення забрудників вертикальним профілем ґрунту нами розробле-

ні математичні моделі міграції, на прикладі аміачної селітри, у вологому ґрунті. При цьому врахову-

валися умови засвоєння компонентів добрива кореневою системою рослин та відсутність вегетації, а 

також умови, коли концентрація добрива на поверхні ґрунту залишається постійною та змінюється з 

часом. Отримані розв’язки дають змогу спрогнозувати міграцію добрив вертикальним профілем, ви-

значити концентрацію на поверхні ґрунту та на необхідній глибині у будь-який момент часу. В ре-

зультаті проведення експериментальних досліджень було встановлено коефіцієнт молекулярної ди-

фузії аміачної селітри у піщаному ґрунті, який становить см21010065.7  . 

JAR.M. GYMNITSKY, O.V. LYUTA (UKRAINE, LVIV) 

*R. PETRUS (POLAND, RZESУW) 

MOLECULAR DIFFUSION MIGRATION OF POLLUTION IN WET SOIL 

National University “Lviv Politechnik” 

Lviv, 79013, Bandera str, 12 oksana.lyuta@gmail.com 

*Rzeshow polytechnics, Rzesуw, Povstaсcуw Warszawy Street 6, 35-959 
Reducing soil contamination is a major problem, solution of which is necessary to ensure cleanliness 

of food and groundwater. Today the main polluters, which prevail in the soil are the residues of fertilizers, 

petroleum and petroleum products, pesticides, heavy metals and others. Due to the fact that soils in Ukraine 

are very depleted, increasing crop yields is due to use large quantities of mineral and organic fertilizers. Ac-

cording to literature data, especially valuable fertilizer is ammonium nitrate, which is readily soluble in moist 

soil environment, is well absorbed by the root system, but at the same time quickly penetrates deep into the 

soil by molecular diffusion. Due to the fact that the soil is always saturated with moisture molecular diffusion 

migration of pollutants in the soil profile is constant, regardless of season and intensity of precipitation falling. 

The main parameter that limits this process is the coefficient of molecular diffusion. This leads to the fact that 

in the lower layers of the soil constantly accumulate pollutants that eventually fall into the background and 

underground aquifers, and lead to a decrease in freshwater. 

We developed mathematical models of migration, for example, ammonium nitrate, in moist soil to 

predict the penetration of pollutants in vertical profile of soil. It takes into account conditions of assimilation 

components of fertilizer by plant root system and lack of vegetation, and conditions when the concentration of 

fertilizer on the soil surface remains constant and changes with time. These solutions allow us to predict the 

migration of fertilizers in vertical profile, to determine the concentration on the surface and at the required 

depth at any point in time. As a result of experimental researches we have established molecular diffusion 

coefficient of ammonium nitrate in a sandy soil, which is sm21010065.7  . 
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О.В. ЛЮТА, Я.М. ГУМНИЦЬКИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ), 

*Р. ПЕТРУС (ПОЛЬЩА, ЖЕШУВ) 

КОНВЕКЦІЙНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ У ҐРУНТОВОМУ СЕРЕДО-

ВИЩІ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Львів, вул. Ст. Бандери, 12 oksana.lyuta@gmail.com 

*Жешувська Політехніка, 35-959, Жешув, ал. Повстанців Варшави, 6 
Постійне застосування мінеральних добрив у сільському господарстві веде за собою забруд-

нення ґрунту залишками мінеральних добрив, які не були поглинуті кореневою системою рослин. 

Основну проблему становлять швидкорозчинні азотні та калійні добрива, які після розчинення мають 

здатність швидко проникати вертикальним профілем ґрунту як за рахунок молекулярної дифузії, так і 

конвекційно під час кожного випадання атмосферних опадів. Саме тому швидкість проникнення 

компонентів незасвоєних мінеральних добрив залежить від інтенсивності випадання атмосферних 

опадів та властивостей самого ґрунту. Для порівняння конвективного проникнення добрив вглиб ґру-

нту проводили дослідження на двох типах ґрунтів, які відрізнялися між собою своїми фільтраційними 

властивостями. Одним із типів ґрунту був піщаний, який володіє високою здатністю інфільтрації во-

ди, а інший – суглинковий, швидкість фільтрації крізь який є низькою. 

Вимивання компонентів мінеральних добрив із поверхневого шару ґрунту відбувається при 

кожному випаданні опадів до їх повного проникнення у нижні шари, що призводить до круглорічного 

постійного забруднення підземних вод. За рахунок того, що коренева система рослин сягає до глиби-

ни 1 м, а засвоєння поживних речовин відбувається до глибини не більше 60 см, то добрива, які про 

мігрували нижче цієї глибини стають потенційними забрудниками ґрунту. Результати експеримента-

льних досліджень показали, що за 30 діб експерименту із піщаного ґрунту вимилося 96,84% внесених 

гранульованих азотних добрив, а із суглинкового – 57,64%. Якщо врахувати, що добрива вносяться із 

розрахунку на 3-4 місяці вегетації рослин, то це свідчить про те, що застосування гранульованих мі-

неральних добрив веде за собою постійне забруднення нижніх шарів добривами.  

Вирішити дану проблему можливо шляхом застосування добрив пролонгованої дії, тобто ка-

псульованих, із регульованим вивільненням компонентів із капсул залежно від умов середовища. 

O.V. LYUTA, JA.M. GYMNITSKY (UKRAINE, LVIV),  

*R. PETRUS (POLAND, RZESУW) 

CONVECTION TRANSFER OF POLLUTION IN SOIL ENVIRONMENT 

National University “Lviv Politechnik” 

Lviv, 79013, Bandera str, 12 oksana.lyuta@gmail.com 

*Rzeshow polytechnics, Rzesуw, Povstaсcуw Warszawy Street 6, 35-959 
Continuous use of chemical fertilizers in agriculture leads to the contamination of soil by residues 

of fertilizers, which were not absorbed by the root system of plants. The main problem are highly soluble 

nitrogen and potassium fertilizers, which after dissolution have an ability quickly penetrate the vertical pro-

file of the soil both by molecular diffusion and convection during each fall precipitation. That is why the 

rate of penetration of undigested components of fertilizer depends on the intensity of rainfall and loss prop-

erties of the soil. For comparison convective penetration deep into the soil fertilizer our research was con-

ducted on two soils, which differed among themselves their filtration properties. One of the types of soil 

was sandy, which has a high water infiltration capacity, and another – clay loam, the rate of filtration 

through which is low. 

Washing out of fertilizer components from the surface layer of soil occurs whenever rainfall up to 

complete penetration into the lower layers, resulting in a constant-round groundwater pollution. Due to the 

fact that the root system of plants reaches to a depth of 1 m, and nutrient absorption occurs to a depth of 60 

cm, the fertilizer, which migrated to below this depth are potential polluter of soil. Results of experimental 

researchers have shown that after 30 days of the experiment with sandy soil 96.84% of included granular 

nitrogen fertilizer were washed out and from clay loam - 57.64%. It is given that fertilizers are made for 3-4 

months growing season of plants, this indicates that the application of granular fertilizer leads to the perma-

nent contamination of the lower layers by fertilizers. 

Solving this problem is possible by application of fertilizer of prolonged action, that is capsulated 

fertilizers, with controlled release components of the capsule depending on environmental conditions. 

mailto:oksana.lyuta@gmail.com
mailto:oksana.lyuta@gmail.com
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М.І. МАЛИНОВСЬКА, В.Д. ПОГРЕБЕННИК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВПЛИВ ВИПРОМІНЮВАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ 

НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Національний університет «Львівська політехніка», 

вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, Україна,79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 

Проблема екологічної безпеки мобільних телефонів в нашій країні досить актуальна і зрос-

тає з кожним днем, оскільки мобільний зв’язок став доступним для всіх верств населення краї-

ни. У роботі наведено результати досліджень вчених з різних країн та показано, що часте вико-

ристання мобільного телефону може призвести до раку мозку, послаблення його судин. Висо-

кочастотні випромінювання мобільних телефонів можуть впливати на клітини головного мозку, 

викликаючи порушення пам'яті. Мобільні телефони впливають також на кров, викликаючи 

хворобу, названу мононуклеозом. Проаналізовано термічний та інформаційний ефекти впливу 

мобільних телефонів на організм людини. Тривале використання телефону – протягом 10 і бі-

льше років – збільшує ризик розвитку доброякісної пухлини слухового нерва. Електромагнітні 

хвилі, які випромінює мобільний телефон, можуть дати поштовх до розвитку раку у дітей. Япо-

нські науковці встановили, що випромінювання мобільних телефонів може спричинити алергі-

чні реакції. Також мобільні телефони негативно впливають на статеві органи як жінок, так і чо-

ловіків. Наукові колективи з семи європейських країн вивчали наслідки дії на тварин і людей 

електромагнітних полів мобільних телефонів і зафіксували великий ріст генних мутацій. Наве-

дено залежність скарг користувачів мобільних телефонів від загальної тривалості розмов у 

день. Подано значення рівнів випромінювання для 70 типів мобільних телефонів, зокрема, мо-

делей фірм Alcatel, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson та HTC. Розроблено відповідні 

рекомендації щодо вибору типу мобільного телефону та захисту людини від його впливу. 

M.I.MALYNOVSKA, V.D.POHREBENNYK (UKRAINE, LVIV) 

EFFECT OF MOBILE PHONE RADIATION ON THE HUMAN BODY 

National University "Lviv Polytechnic", 

Str. St. Bandera, 12, Lviv, Ukraine, 79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 

The problem of ecological safety of mobile phones in our country is quite urgent and growing 

every day, since mobile communications become available to all segments of the population. The pa-

per presents the results of research scientists from different countries and shown that frequent use of 

mobile phones can cause brain cancer, weakening its vessels. High-frequency radiation of mobile 

phones can affect brain cells, causing impaired memory. Cell phones also affect the blood, causing a 

disease named mononucleosis. Analyzed thermal and information effects of mobile phones on the hu-

man body. Prolonged use of a phone - for 10 years or more - increases the risk of benign tumors of the 

auditory nerve. Electromagnetic waves emitted by mobile phone, can give push to development of 

cancer in children. Japanese scientists found that cell phone radiation can cause allergic reactions. Al-

so mobile phones negatively affect on the genitals of both women and men. Research groups from 

seven European countries studied the implications on animal and human electromagnetic fields of mo-

bile phones and recorded a large increase of gene mutations. Presented dependency complaints users 

of mobile phone from the total duration of calls a day. Are given significance levels of radiation for 70 

types of mobile phones, including models of firms Alcatel, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Er-

icsson and HTC. Been developed relevant recommendations on choosing the type of mobile phone 

and protect humans from it influence. 

mailto:vpohreb@gmail.com
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М.І. МАЛИНОВСЬКА, В.Д. ПОГРЕБЕННИК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД ВИПРОМІНЮВАННЯ МОБІ-

ЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ 

Національний університет «Львівська політехніка», 

вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, Україна,79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 
 

Запропоновано класифікацію методів захисту людини від негативного впливу електромаг-

нітних випромінювань мобільних телефонів. Їх умовно можна поділити на три групи: екрану-

вання; поглинання; компенсаційні. Методи екранування можна реалізувати з допомогою таких 

пристроїв: пристрій екранувального типу італійської фірми “ZUCCARY” – “Safety Butterfly”; 

антиелектромагнітна накладка “Маграліт-Т”; шунгіт: шунгітова пластина; шунгітова підвіска, 

шунгітова піраміда; «Нейтроннік»; міні-екран – японська таблетка; екрануючий пристрій “Ро-

тан”; електронний модуль “Wave Guard”; пристрій “Life Chip Mobile”. Методи поглинання реа-

лізують такі пристрої: насадка “WaveZorb”; пристрій біологічної безпеки “ДАР”. Компенсацій-

ні методи використовують пристрої: захисна плівка “Коммунігард”; корегувальний пристрій 

“Спінор”. Розроблено методику виявлення рівня електромагнітного поля мобільного телефону 

при наявності захисного пристрою і без нього з допомогою приладу П3-41. Експериментально 

встановлено, що рівень електромагнітного поля мобільного телефону Nokia 6300 під час 

зв’язку з базовою станцією перевищував допустиме значення в 58 разів – 146 мкВт/см2; для те-

лефону Nokia Е51 з карточкою «Київстар» рівень сигналу становить 120-140 мкВт/см2, а це в 

свою чергу перевищує допустиме значення в 50 разів. Виявлено, що при перемиканні з одної 

базової станції на іншу потужність випромінювання знову різко стрибає до максимального зна-

чення, і потім протягом 5-8 с знижується до 15–30 мкВт/см2, але при встановленні зв’язку з ін-

шим телефоном, цей рівень знижується до прийнятних значень – 2,43 мкВт/см2 – для Nokia 

6300 і 3,75 мкВт/см2 для Nokia Е5. 

M.I.MALYNOVSKA, V.D.POHREBENNYK (UKRAINE, LVIV) 

EFFECT OF RADIATION MOBILE PHONE ON THE HUMAN BODY 

National University "Lviv Polytechnic", 

Str. St. Bandera, 12, Lviv, Ukraine, 79013, е-mail: vpohreb@gmail.com 

Offered the classification of methods to protect people from the negative impact of electromag-

netic radiation of mobile phones. They can be divided into three groups: screening; acquisitions; com-

pensatory. Methods of screening can be implemented with the following devices: device-type screen-

ing of Italian firms "ZUCCARY" - "Safety Butterfly"; antyelectromagnetic cover "Mahralit-T"; 

shungit: shungit plate; shungit suspension, shungit pyramid; "Neytronnik"; mini-screen - Japanese tab-

let; screening device "Rotan"; electronic module "Wave Guard"; device "Life Chip Mobile". Methods 

absorption exercise the following devices: nozzle "WaveZorb"; device biosafety "DAR". Compensa-

tion methods use devices: protective film "Kommunihard"; corrective device "Spinors." Been devel-

oped method detection level of the electromagnetic field of mobile phone in the presence of a protec-

tive device, and without using the device P3-41. Experimentally established that the level of electro-

magnetic fields of mobile phone Nokia 6300 in the communication with the base station exceeded the 

permissible value of 58 times - 146 mcw/sm2; for the Nokia E51 with card of "Kyivstar" signal level is 

120-140 mcw/sm2, which in turn exceeds the permissible value of 50 times. Found that when switch-

ing from one base station to another radiation power again abruptly jumps to a maximum value and 

then decreases for 5.8 s to 15-30 mcw/sm2, but link to another phone, this level drops to acceptable 

values  - 2.43 mcw/sm2 - for Nokia 6300 and 3.75 mcw/sm2 for Nokia E5.  

mailto:vpohreb@gmail.com
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ВІРА ТУЗЯК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) МИРОСЛАВ КУЗЬМИН (ЧИКАГО, США) 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ 

І СИНТЕЗ З НИХ НОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(Наукова група «Захист Екології Землі», Сакраменто, США) 

 

Пропонуються новітні нано-технології виготовлення будівельних матеріалів з промисло-

вих відходів: червоних шламів - відходів алюмінієвого (бокситового) виробництва; магній-

кремнеземних відходів хвостів збагачення; мідно-нікелевих полі-мінеральних руд; доменних 

шлаків, піритних недопалків; калій марганцевих відходів, відходів фосфогіпсу, фтор-містких, 

сірчано-містких відходів, токсичних сполук берилію і виготовлення з них автоклавних гідро-

гранатових будівельних виробів, типу: штучного мармуру, чорного граніту-габро, лабрадориту, 

малахіту, лазуриту, смагарагду, червоної автоклавної цегли, штучного каменю, архітектурно-

декоративних плит скло-кераміки гранато-гросулярового типу, граніто-бетону,  граніто-

кераміки, склобетону  з твердістю Тв.7-8 по шкалі Мооса. 

Пропонуються технології синтезу: фтор-стійкого цементу; бетону на його і на основі бок-

ситового шламу; високоміцних спеціальних в'яжучих для тампонування нафтових свердловин; 

кислото стійких цементних композицій для гідротехнічних споруд  дамб, тунелів. 

 

 

VIRA TUZYAK (LVIV, UKRAINE), MYROSLAV KUZMYN (CHICAGO, USA) 

INNOVATION THE TECHNIQUES THE UTILIZATION  

INDUSTRIAL WASTES FOR THE 

PURPOSE OF SYNTHEZING NEW CONSTRUCTION MATERIALS  

(Scientific Group «Protection of Earth Ecology», Sacramento, USA) 

 

The following techniques and processes of Manufacturing Building materials from Utilizable 

wastes: red slime (pulp) - the wastes of alumina (bauxite) manufacturing; magnesium silicon wastes 

the flotation; blast furnace slag, pyrite incomplete ,phosphor-gypsum; the wastes containing fluorine, 

acid sulfur; the wastes and manufacturing steam-and- pressure cured hydro-garnet building materials 

of artificial marble type, black gabbro granite, labradorite; red steam-and-pressure cured bricks, artifi-

cial stone of malachite type, lazurite, emerald, wall ceramics, raw materials, glass-ceramic, tiling, hy-

dro-technical articles granite-concrete, glass-ceramics of garnet grossular type, granite-ceramic, glass-

concrete, whose hardness according to Moos scale makes up 7-8 which makes it possible to obtain a 

commodity product   

 The following techniques and synthesis of fluorite resistant cement and concrete type granite, 

high-strength oil-well cement, concrete based on bauxite slime (pulp) and  hydro-technical aggregate,  

acid-resistant coating materials for dams and tunnels. 
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ВІРА ТУЗЯК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА), 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕШКОДЖЕННЯ І ПЕРЕРОБКИ ОТРУЙНИХ,ТОКСИЧНИХ 

РЕЧОВИН, ПРОМИСЛОВИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ,  

ЖОВТОГО ФОСФОРУ 

(Наукова група «Захист Екології Землі», Сакраменто, США) 

 

Пропонуються новітні способи ліквідації наслідків пожежогасіння жовтого фосфору, 

складів боєприпасів, отрутохімікатів, хімічних та нафтохімічних заводів, а також технології 

дезактивації радіоактивних речовин, ґрунтів, відходів та ліквідації забруднення ними екосисте-

ми.  

Очистка води від радіонуклідів і виведення з відходів флотації урану, торію, цезію та рід-

коземельних елементів. 

Пропонуються способи переробки ставкових кислих гудронів - відходів нафтопереробки 

на бітум-гіпсове в'яжуче та асфальтобетон. 

Пропонується технологія переробки жовтого фосфору, що міститься у непридатних боє-

припасах, на кальцій фосфатне в'яжуче - стоматологічний фарфор, а також спосіб нейтралізації 

жовтого фосфору, яким було здійснено ліквідацію наслідків фосфорної аварії в с.Ожидів у 

Львівській обл.., яка сталася 16 липня 2007 року, де 300 тонн пролитого на землю жовтого фо-

сфору було перетворено на фосфорні мінеральні добрива. 

 

VIRA TUZYAK (LVІV, UKRAINE) 

THE TECHNOLOQUES RENDERING AND PROCESSING POISONOUS, TOXIC  

   SUBSTANCES, INDUSTRIAL RADIOACTIVE WASTES ,   

YELLOW PHOSPHORUS 

(Scientific Group «protection of Earth Ecology», Sacramento, USA) 

 

The following novel methods and procedures are suggested regarding the elimination of the consequences 

of extinguishing the fire of the yellow phosphorus, ammunition store-houses, poisonous chemicals, chemicals 

and oil-refinery plants and deactivation of radioactive substances, soils, wastes as well as eliminating the con-

tamination of ecosystems. 

A technique as suggested for deactivation of the soil contaminated with radioactive substances such as 

uranium, thorium, cesium and anther radio nuclides. A technique of purifying the water from radio nuclides and 

withdrawing the radioactive and rare-earth elements from the water solution. 

The following methods and techniques of processing (refining) acid tars (flux) - wastes of oil-refining in-

to bitumen- gypsum binder and asphalt-concrete. 

The following techniques and methods of processing yellow phosphorus into calcium phosphate binder -

dental porcelain and method neutralized yellow phosphorus, wish was realized the elimination a phosphorus 

disaster in the village of Ozhydiv in Lvov region in Ukraine, with happened on July 16, 2007 , where was trans-

form 300 ton spill the yellow phosphorus into phosphate fertilizer. 
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ДОСКАЧ Т.М., (УКРАЇНА, ЛУЦЬК), *ОДНОРІГ З.С. (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

УТИЛІЗАЦІЯ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ 

Луцький біотехнічний інститут ЗАТ «Міжнародний науково-технічний універси-

тет ім. акад. Ю.Бугая 

*Національний університет «Львівська політехніка, вул. С.Бандери, 12, м. Львів. 79013 

Птахоферми відносяться до санітарно небезпечних підприємств. Специфічний запах та-

ких підприємств розповсюджується на відстань до 2,5км. Пташиний послід під час утворення 

його у пташнику або місці складування відпрацьованої підстилки є джерелом сильного хіміч-

ного і бактеорологічного забруднення  навколишнього середовища (атмосфери, водних ресур-

сів, ґрунту). Основною небезпекою є високий вміст в посліді біогенних сполук азоту та фосфо-

ру. Необхідно розробити оптимальні критерії безпечного зберігання, знезараження, підготовки 

та використання такого відходу в якості органічного добрива в період проведення весняно-

осінніх польових робіт. Поряд із позитивним впливом на родючість ґрунтів (поліпшення струк-

тури, збільшення вмісту гумусу та корисних для рослин елементів живлення), можуть мати мі-

сце і негативні процеси (підвищений вміст фосфатів, зростає рухливість йонів важких металів).  

Одним із ефективних способів утилізації пташиного посліду є застосування його як ком-

поненту для приготування компостних сумішей. Як компостний матеріал для підстилки птиці 

можна використовувати торф, солому, природні мінеральні сорбенти.  

В якості сорбенту, який утримуватиме аміак із підстилки, нами вибрані палигорскит, кли-

ноптилоліт і глауконіт із дисперсним складом 0,5-1,0 мм. Підстилкова суміш із птахоферми, яка 

складалась із курячого посліду, рубленої пшеничної соломи та тонкомеленого СаО, змішували 

із даними сорбентами у пропорції  5 : 1 = 1кг підстилкової суміші : 200г сорбенту. Метою дос-

лідження є визначення залежності врожайності озимої пшениці від виду внесених сумішей. 

 

DOSKACH T.M. (UKRAINE, LUTSК), *ODNORIG Z.S. (UKRAINE, LVIV), 

UTILIZATION OF POULTRY MANURE 

LBI ISTU acad. Yu. Bugay 

*National university «Lviv politekhnika»,  
Poultry farms are treated as the sanitary dangerous enterprises. The specific smell of such pro-

duction units spreads for the distance of 2,5 km. Being formed in a chicken coop farm or stored as 

used litter poultry manure is a source of high chemical and bacterial environmental contamination 

(pollutions of atmosphere, water resources and soil). The main danger is a high content in the poultry 

manure of biogenic nitrogen and phosphorus compounds. It is necessary to elaborate the optimal con-

ditions for safe storage, disinfection, pretreatment and use of such wastes as organic fertilizer in the 

period of realization of spring-autumn farm works. Negative processes (high phosphates content, in-

creased mobility of heavy metals ions) can take place simultaneously with the positive influence on 

fertility of soils (improvement of structure, increase of content of humus and feeding elements useful 

for plants). 

One of the effective methods of poultry manure utilization is its application as a component for 

preparation of compost mixtures. As a compost material for bird bedding it is thought to use peat, 

straw and natural mineral sorbents. 

As the sorbents retaining ammonia from bird bedding palygorskit, clinoptilolite, and glauconitic 

with dispersible composition 0,5-1, 0 mm have been chosen.  Bedding mixture from the poultry farm 

which consists of chicken dung, chopped wheat straw and СаО ground to fine powder has been mixed 

up with these sorbents in the proportion of 5:1 =  1 kg bedding mixture : 200g sorbent. The research 

aim is the determination of dependence of the yielding capacity of winter wheat from the type of add-

ed mixtures. 
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Г.В.КУЧЕРИК, Ю.А.ОМЕЛЬЧУК (УКРАЇНА, СЕВАСТОПОЛЬ),  

М.Д.ГОМЕЛЯ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ВИКОРИСТАННЯ ІОННОГО ОБМІНУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД 

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 

Україна, 99015,  м. Севастополь-15, пос. Голландия, вул. Курчатова,7, 

E-mail: galina_kucherik@mail.ru 
Традиційно для стабілізаційної обробки води щодо солевідкладень для систем охоло-

дження використовують різноманітні стабілізаційні добавки-антискаланти на основі поліфос-

фатів або фосфонатів, реагентне пом’якшення води та натрій-катіонне пом’якшення води. Не-

доліками цих методів є те, що антискаланти ефективні лише при значеннях карбонатного інде-

ксу нижче 37 (мг-екв/дм3)2. В шахтних водах даний показник значно вищий. При реагентному 

та натрій катіонному пом’якшенні шахтних вод з них видаляються катіони кальцію та магнію, 

але концентрація сульфатів та хлоридів залишається високою, що обумовлює високу корозійну 

активність води щодо металів. 

Шахтні води, крім іонів жорсткості містять сульфати в концентраціях до 900 мг/дм3 (~ 18 

мг-екв/дм3), хлориди до 350 мг/дм3 (~ 10 мг-екв/дм3). Жорсткість і лужність при цьому сягають 

~ 16 мг-екв/дм3. Тому при пом’якшенні води доцільно на першому етапі пропускати її через 

аніоніт в основній формі (ОН- чи СО3
2-), що забезпечить вилучення хлоридів та сульфатів з од-

ночаснім підлужненням води за рахунок переходу в розчин аніонів ОН- чи СО3
2-. При підлуж-

ненні води іоні магнію гідролізуються і видаляються у вигляді осаду Mg(OH)2, а іоні кальцію 

висаджуються у вигляді карбонатів. Аніоніт регенерується лугом, содою або вапном. При цьо-

му витрата основних реагентів близька до їх витрати при реагентному пом’якшенні води. Проте 

в даному випадку з води вилучаються не лише іоні жорсткості, але і хлориди та сульфати.  

Спосіб може використовуватися при підготовці шахтних вод з підвищеним рівнем міне-

ралізації, жорсткості та лужності для теплоенергетичних систем, систем охолодження в проми-

словості та енергетиці. 
 

G.V.KUCHERYK Y.A.OMELCHUK (UKRAINE, SEVASTOPOL), 

M.D.HOMELYA (UKRAINE, KIEV) 

THE USE OF ION EXCHANGE FOR MINE WATER PURIFICATION 

Sevastopol National University of Nuclear Energy and Industry, 

Ukraine, 99015, Sevastopol-15 , str. Kurchatov, 7, 

E-mail: galina_kucherik@mail.ru 
Traditionally, for stabilization of water treatment for cooling systems scaling uses a variety of 

stabilizing additives antiskalants - based polyphosphates or phosphonates, reagent water softeners and 

sodium cationic softener. The disadvantages of these methods are that antiskalants are effective only 

for values of carbonate index below 37 (meq/dm3)2. In mine waters, the indicator is much higher. 

When reagent and sodium cation mitigating mine waters, cations calcium and magnesium are re-

moved, but the concentration of sulfates and chlorides is high, which causes high corrosion activity of 

water on metals.  

Mine water hardness ions also contain sulphates in concentrations up to 900 mg/dm3 (~ 18 

meq/dm3) chlorides to 350 mg/dm3 (~ 10 meq/dm3). Hardness and alkalinity while reaching ~ 16 

meq/dm3. Therefore, the water softening in the first stage should pass it through the anion in the basic 

form (OH-or SO3
2-), which will ensure removal of chlorides and sulfates together with underalkaline 

water by switching to a solution of anions OH-or SO3
2-. When underalkalined, water magnesium ion 

are hydrolyzed and removed as a precipitate Mg(OH)2 and calcium ion are planted in the form of car-

bonates. Anion resins regenerated alkali, soda or lime. Thus the basic flow of reagents is close to their 

costs in reagent water softening. However, in this case the water withdrawn is not only ion rigidity, but 

also chlorides and sulfates.  

The method can be used in preparing mine waters with elevated salinity, hardness and alkalinity 

for cogeneration systems, cooling systems in industry and energy. 

mailto:galina_kucherik@mail.ru
mailto:galina_kucherik@mail.ru
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Т.В.ПЕРЕКУПКО, Х.І.ГРУХОЛА, А.В.ПЕРЕКУПКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХІДНИХ РОЗЧИНІВ ХВОСТОСХОВИЩ КАЛІЙНИХ 

ВИРОБНИЦТВ ПРИКАРПАТТЯ ЯК СИРОВИНИ  

Національний університет «Львівська політехніка», 

вул. Ст. Бандери, 12, Львів, Україна, 79013, Е-mail: emp1985@mail.ru 
Метою наших досліджень було визначення можливості перероблення розчину Стебниць-

кого хвостосховища складу (мас. %): Mg2+ 3,57; Na+ 4,03; K+ 2,37; Cl- 15,66; SO4
2- 4,46; Н2О 

69,91, в кондиційні продукти. Показано, що в процесі випарювання цього розчину за атмосфер-

ного тиску в тверду фазу виділяється натрію хлорид. За низького ступеня випарювання (29 %) 

одержаний осад був забруднений в основному калію хлоридом. Такий осад, який містив (мас. 

%):  NaCl  81,85; KCl 8,83; MgCl2 1,53; H2Oгігр 8,39, промивали методом репульпації в насиче-

ному розчині натрію хлориду за кімнатної температури, змінюючи масове відношення між тве-

рдою і рідкою фазами (Т:Р) в межах 1:1…1:5. За Т:Р 1:1 одержали сіль, яка відповідає вимогам 

чинних ДСТУ 14.4-00032744-005-2003 до технічного натрію хлориду першого ґатунку. Проми-

вання за Т:Р  ≥ 1:3 з наступним сушінням промитої солі дало змогу одержати продукт, який ві-

дповідає вимогам чинних ДСТУ 3583-97 до харчової кухонної солі вищого ґатунку. Концент-

рування розчину на 31 % і більше супроводжувалося кристалізацією разом з натрію хлоридом 

леоніту K2SO4∙MgSO4∙4H2O, після фільтрація і сушіння якого одержали калійно-магнієве доб-

риво (калімагнезію). За ступеня випарювання понад 40 % в тверду фазу виділявся бішофіт 

MgCl2∙6H2O. 

Отже, стадійне випарювання  розчину з проміжним його охолодженням дає змогу одер-

жати кондиційний натрію хлорид, калійно-магнієве добриво (калімагнезію) і бішофіт. 

T. PEREKUPKO, Ch. GRUCHOLA, A. PEREKUPKO (LVIV, UKRAINE) 

USING OF WASTE SOLUTIONS OF CARPATHIAN POTASH PRODUCTION AS 

RAW MATERIAL  

Lviv Polytechnic University 

St. Bandera Street, 12, Lviv, Ukraine, 79013, Е-mail: emp1985@mail.ru 

The object of ours studies was to determine the possibility of Stebnyk's tailing solution 

processing of such composition (percents by weight): Mg2+ 3,57; Na+ 4,03; K+ 2,37; Cl- 15,66; SO4
2- 

4,46; H2O 69,91, in conditioned products. It is shown that in the process of evaporation of this solution 

at atmospheric pressure a sodium chloride is precipitated. For a low degree of evaporation (29 %) sed-

iment is received, that  contaminated mainly by a potassium chloride. This precipitate, that contained 

(percents by weight): NaCl 81,85; KCl 8,83; MgCl2 1,53; H2O 8,39, has been washed by repulp 

washing in saturated sodium chloride solution at room temperature with changing of the mass ratio 

between solid and liquid phases within 1:1 ... 1:5. For ratio 1:1 the salt was obtained that meet the 

requirements to technical sodium chloride of first grade. Repulp washing for ratio ≥ 1:3 and followed 

drying of washed salt allowed to obtain product that meet the requirements to food salt of best quality. 

Concentration of the solution at 31 % or more together with sodium chloride leonite 

K2SO4∙MgSO4∙4H2O crystallizated. After filtration and drying it was obtained potassium-magnesium 

fertilizer. For the degree of evaporation of more than 40 % bischofite MgCl2∙6H2O crystallizated. 

Thus, phasic evaporation of the solution with intermediate cooling it allows to obtain 

conditioned sodium chloride, potassium-magnesium fertilizer and bischofite.  
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І.І. САБАН, О.Б. ГРИНИШИН (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

ВУГЛЕВОДНЕВІЙ ОСНОВІ В ПРОЦЕСАХ ВИРОБНИЦТВА СКЛОВИРОБІВ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів, Україна; ivannasaban@gmail.com 

У процесі формування скловиробів вирішальну роль відіграє поверхневий шар, який 

утворює на поверхні металу спеціальна змащуючо-охолоджуюча рідина. На сьогодні найпоши-

реніше застосування мають мастила на графітовій основі. Однак вони мають ряд значних недо-

ліків: не володіють необхідними змащуючо-охолоджуючими властивостями, потрібна їх велика 

витрата, що приводить до забруднення промислових приміщень продуктами розкладу мастила і 

погіршення санітарно-гігієнічних умов праці. Крім того, спостерігається осадження графіту в 

процесі зберігання мастила, а також в комунікаційних лініях, що утруднює подачу мастила. 

Нами запропоновано використовувати вуглеводневі мастильні рідини. До їхнього скла-

ду входить: оливна основа, яка має хороші змащуючі властивості, низьку газотвірну здатність, 

не утворює відкладів при випаровуванні (МС-20, І-12, І-20); розбавлювач, який є регулятором 

колоїдної структури, (гасові фракції); та загущувач, використовується полімерна добавка, яка 

сприяє утворенню щільної розділяючо-захисної плівки між формою автомата і гарячою скло-

масою. 

Окрім технологічних характеристик, мастильна рідина повинна відповідати і еко-

логічним вимогам. Екологічні властивості характеризують вплив мастила на людину і навко-

лишнє середовище. Оцінюють екологічні властивості за такими показниками: токсичність, 

утворення оливного туману та пожежобезпечність. Проведені дослідження показали, що до-

сліджувана мастильна рідина є вибухо- та пожежобезпечна, практично не токсична, з малим 

вмістом ароматичних речовин та низькою газотвірною здатністю. 

I.SABAN, O.HRYNYSHYN (LVIV, UKRAINE) 

ECOLOGICAL ASPECTS OF USING LUBRICANTS ON THE HYDROCARBON 

BASIS IN THE PROCESSES OF GLASSWARE PRODUCTION 

Lviv Polytechnic National University, 

12, S.Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine; ivannasaban@gmail.com 
The surface layer formed by a special lubricating fluid pays the key role in the process of 

glassware production. Today the lubricants based on graphite are of widest use. However they have a 

lot of drawbacks: they have insufficient lubricating-cooling properties accompanied by large con-

sumption. This fact leads to the pollution of industrial premises and deterioration of hygiene and sani-

tary conditions. Moreover, the graphite deposits are observed during lubricant storage, as well as in the 

communication lines, that complicates lubrication.  

We propose to use hydrocarbon lubricating liquids. They consist of oil basis with good lubri-

cating properties, low gassing ability and without deposits formation during evaporation (MC-20, I-12, 

I-20); diluent (kerosene fractions) regulating the colloidal structure; and stiffener (polymeric additives) 

favoring the formation of dense protective film between machine form and hot glass. 

In addition to the technological characteristics the lubricants must meet the ecological de-

mands. Ecological properties characterize the lubricant influence on the person and environment. The 

ecological properties are estimated by the following factors: toxicity, oil fog formation and fire safety. 

Our investigations showed that studied lubricants is explosion- and fire-proof, practically non-toxic, 

have low content of aromatic hydrocarbons and low gassing ability. 
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Г.В. САКАЛОВА,Т.М. ВАСИЛІНИЧ, А.М. НОСИРЄВА(УКРАЇНА, ВІННИЦЯ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ КУПРУМУ(ІІ) З ВОДИ 

ГЛИНАМИ ЧЕРКАСЬКОГО РОДОВИЩА 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

kafkhim@rambler.ru  
Присутність у воді іонів важких металів, таких як мідь, свинець, залізо, нікель, цинк яв-

ляються серйозною проблемою для навколишнього середовища через їх високу токсичність, а 

також через нездатність розкладу їх мікроорганізмами. Основними джерелами забруднення во-

дних ресурсів такими металами є підприємства чорної і кольорової металургії, машинобуду-

вання. 

Робота присвячена розробці наукових основ технології очищення стічних вод різних 

промислових виробництв від іонів купруму шляхом адсорбції палигорськітом Черкаського ро-

довища у статичних умовах. Для експериментальних досліджень використовували модельні 

розчини купрум сульфату концентрацій 0,25-1г/л, товщина шару адсорбенту становила 25г, те-

мпература розчину – 20 °C, тривалість процесу - 24 год. При тривалості процесу 24 год макси-

мальне поглинання іонів важких металів досягається при найменшій концентрації (250 мг/л) і 

ступінь вилучення іонів купруму(ІІ) становить 98,47%. 

Результати досліджень показали, що зі збільшенням товщини шару глини кількість пог-

линених іонів купруму(ІІ) зростає.  

На підставі проведених досліджень встановлена можливість вилучення іонів купруму(ІІ) 

із забруднених стічних вод бентонітовими глинами.  
 

G.V. SAKALOVA, T.M.VASYLINYCH, A.M.NOSYRIEVA (UKRAINE, VINNYTSIA) 

THE RESERCH OF SORBTION EXCLUSION OF CUPRUM(II) IONS FROM 

WOTER CLAYS FROM CHERKASY FIELD 

Vinnytsia state pedagogical university named by Mykhailo Kotsiubunskui 

kafkhim@rambler.ru  
The presence of ions of heavy metals, such as: cuprum, plumbum, iron, nickel, zinc, are serious 

problem for environment because of their high toxicity and inability of dissolution by microorganisms. 

The main resources of water pollution by these metals are enterprises of black and color metallurgy, 

engineering.  

This work is dedicated to development of scientific technologies of sewage water clarification 

of different industrial enterprises from zinc ions by the way of adsorption by palygorskite from Cher-

kasy field in static conditions. For experimental researches were used cuprous sulphate solutions with 

concentration - 0,25-1 g/l, the layer of adsorbent – 25g, the temperature - 20 °C, the duration of pro-

cess – 24h. When the duration of process is 24h the biggest absorption of ions of heavy metals is 

achieved at the smallest concentration (250mg/l) and the degree of exclusion cuprum (II) ions is 

98,47%. 

The results of research show that with making bigger the layer of clay the quantity of absorbed 

cuprum (II) ions grows up. 
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О.В. САПУРА, Н.А. КЛИМЕНКО (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ЕКОЛОГО-МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ANAMMOX-ПРОЦЕСУ 

Інститут  колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського 

Національної Академії наук України 

бульвар Вернадського, 42, Київ 03142 

Е-mail: honch@iccwc.kiev.ua 

 
Останніми роками в технологічно розвинених країнах інтенсивно вивчається і набуває 

практичного втілення надзвичайно корисний, нещодавно відкритий біологічний процес звіль-

нення води від неорганічних сполук азоту – ANAMMOX (ANaerobic AMMonium OXidation). 

ANAMMOX приходить на зміну традиційній трьохступеневій біотехнології нітрифікації-

денітрифікації, яка включає дві мікробні стадії повного окиснення амонію: спочатку до нітриту, 

а далі – до нітрату облігатними аеробними літоавтотрофними бактеріями родів Nitrosomonas і 

Nitrobacter, відповідно, з наступною денітрифікацією гетеротрофними бактеріями, що живлять-

ся легкодоступним джерелом органічного вуглецю (як правило, метанолу) за безкисневих (ана-

еробних) умов. 

ANAMMOX-процес має ряд незаперечних переваг у порівнянні з класичними нітри- та 

денітрифікацією (економія електроенергії на аерацію стічних вод – до 60%, повна відмова від 

використання додаткових органічних сполук).  

Працівниками Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН Укра-

їни розроблено доступний спосіб концентрування і накопичення ANAMMOX-бактерій та прос-

тий спосіб візуальної діагностики ANAMMOX-процесу. За допомогою волокнистих носіїв типу 

ВІЯ виявлено наявність цих мікроорганізмів у ряді біологічних очисних споруд та поверхневих 

водах України (річках та озерах поблизу міста Києва). 
 

O.V. SAPURA, N. A. KLIMENKO  (UKRAINE, KIEV) 

ECOLOGYCAL-MONITORING RESEARCH OF  ANAMMOX–PROCESS  

A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of 

Ukraine, 42, Vernadsky blvd., 03680, Kyiv – 142, Ukraine,   

 Е-mail: honch@iccwc.kiev.ua 

In recent times very useful biological process of water treatment from inorganic nitrogen com-

pounds was discovered, called ANaerobic AMMonium OXidation (ANAMMOX). This process is cur-

rently intensively studied and practically implemented in technologically advanced countries. 

ANAMMOX can replace the traditional three-stage biotechnology of  nitrification-denitrification, 

which includes two stages of microbial oxidation of ammonium: first to nitrite and then - to nitrate 

performed by obligate hemolithoautotrophic  aerobic bacteria, such as Nitrosomonas and Nitrobacter. 

Third stage (denitrification) is performed primarily by heterotrophic bacteria which are feeding by eas-

ily accessible carbon source (methanol) under anaerobic conditions. 

ANAMMOX–process has many advantages over traditional nitrification–denitrification tech-

nologies. These include: reduced energy for aeration (approximately 60% saving), no organic carbon 

addition. 

The affordable method of ANAMMOX-bacteria concentration and accumulation and easy 

method of visually determination of ANAMMOX-process are developed by workers of the A.V. Du-

mansky Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine. With 

the help of this method anammox-process was established in several aerotanks of Ukrainian WWTP 

and surface waters (rivers and lakes near Kyiv city). 

 

mailto:honch@iccwc.kiev.ua
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Т.О. ШАБЛІЙ, І.М. ТРУС, М.Д. ГОМЕЛЯ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

СТВОРЕННЯ МАЛОВІДХОДНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ВОДИ 

Національний технічний університет України 

„Київський політехнічний інститут” 
03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, m.gomelya@kpi.ua 

Щоріно вугільні шахти скидають близько 500 млн. м3 шахтних вод, забруднених мінера-

льними солями і завислими речовинами. Це призводить до підвищення мінералізації поверхне-

вих вод, збільшення вмісту у водоймах важких металів і змулених речовин. В більшості випад-

ків спостерігається підвищений вміст сульфатів, що обумовлено окисленням піриту та інших 

сульфідів, які присутні в породах. Тому проблема очищення води від сульфатів та її 

пом’якшення для забезпечення демінералізації води є дуже актуальною.  

Метою роботи було вивчення процесів демінералізації води шляхом її вапнування з пода-

льшою обробкою металевим алюмінієм у вигляді фольги, визначення умов ефективного вида-

лення сульфатів та пом’якшення води без внесення вторинних забруднювачів. 

Для досліджень використовували модельні розчини, що містили сульфати в концентрації 

29-65 мг-екв/дм3 при жорсткості 21,5-36,0 мг-екв/дм3, лужності 7,5-19,0 мг-екв/дм3.  

Очищення води від сульфатів відбувається за рахунок висадження їх у вигляді гідроксо-

сульфоалюмінатів кальцію загального складу 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙31H2O. 

Дози вапна та металевого алюмінію розраховували, виходячи з процесів пом’якшення во-

ди і процесів вилучення сульфатів. Для зниження залишкової жорсткості води через неї пропу-

скали вуглекислий газ. 

На основі отриманих результатів можна зробити висновки, що в разі використання вапна 

та металевого алюмінію вирішується проблема реагентного очищення води від сульфатів та 

іонів жорсткості без вторинного забруднення води; при збільшенні надлишку вапна та алюмі-

нію, а також при видаленні залишку вапна з допомогою СО2 ефективність процесу зростає; лі-

мітуючою стадією процесу є дифузія розчину до поверхні металу; ступінь вилучення сульфатів 

досягає високого значення при температурі 20 0С. 
 

Т.SHABLIY, I. TRUS, М. GOMELYA (UKRAINE, KYIV) 

DEVELOPMENT OF LOW-WASTE PROCESSES OF DESALINATING WATER 

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 

Peremogy ave. 37, Kyiv, Ukraine, 03056, m.gomelya@kpi.ua 
Every year, coal mines dispose approximately 500 million m3 of mine waters which are contam-

inated with mineral salts and suspended substances. This pollution leads to increased mineralization of 

surface waters as well as increased concentration of heavy metals and silt in water reservoirs. In most 

cases, concentrations of sulfites increase because of oxidation of pyrite and other sulfides present in 

rocks. Hence, it is critical to purify water from sulfates and to soften it for desalination. 

The goal of this study was to study processes of desalinating water by liming and further treat-

ment with aluminum foil, to determine conditions for effective removal of sulfates and for softening of 

water without contamination by secondary pollutants. 

This study used model solutions characterized by 29-65 meq/dm3 concentration of sulfates, 

21,5-36,0 meq/dm3 hardness, and 7,5-19,0 meq/dm3 alkalinity.  

The purification of water from sulfates occurred via sedimentation of sulfates into hydroxysul-

fate aluminum сalcium of general form 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙31H2O. 

The doses of lime and metal aluminum were determined given the processes of water softening 

and the processes of sulfate removal. Carbon dioxide was passed through the water to reduce the re-

sidual hardness of water.  

The obtained results suggest that using lime and metal aluminum is an effective solution for rea-

gent treatment of water to remove sulfates and hardness ions. This treatment allows avoiding the sec-

ondary pollution of water. The results also show that the effectiveness of the treatment increases by 

increasing added excess lime and aluminum as well as by removing excess lime with СО2. The limit-

ing stage in the process is the diffusion of the solution on metal’s surface. The extent of sulfate remov-

al reaches the high value at 20 0С temperature.  

mailto:m.gomelya@kpi.ua
mailto:m.gomelya@kpi.ua
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Л.І.,ЧЕЛЯДИН1, ( УКРАЇНА, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК), М.М. БОГУСЛАВЕЦЬ2  

(УКРАЇНА, М.НАДВІРНА), П.П. НЕМІШ 1( УКРАЇНА, М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ  ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВУГЛЕЦЕВОМІНЕРА-

ЛЬННИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

1-Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, м. 

Івано-Франківськ, вул.Карпатська ,15, е-mаіl:public@ifdtung.ua; 

2-Ват «Нафтохімік Прикарпаття», 

Відомі методи очищення стічних вод є недостатньо ефективними з позиції відділення 

шкідливих компонентів (ступінь очищення 55-85%), що спричиняє подальше забруднення гід-

росфери. Кількість забруднених стічних вод, що скидаються у водні ресурси України, складає 

біля 90 млрд  і у процесах водоочищення стічних вод України утворюються близько 3,3 млрд. 

м3 на рік шламів. Основним методом очищення стічних та пластових вод у різних галузях є 

процес відстоювання, який характеризується низькою ефективністю - ступінь очищення від за-

вислих часток, нафтопродуктів (н/п) 35-50 % та довготривалістю. Для підвищення ефективності 

очищення провели дослідження з  використанням відстійника з похилими площинами та фільт-

рування через вуглецевомінеральні матеріали (ВММ). У випадку використання коагулянта сту-

пінь очищення  збільшується до 71,4–85,1 %. Встановлено, що доочищення стічних вод мето-

дом фільтрування через ВММ зі спрямуванням потоку води знизу угору, підвищує ступінь 

очищення від нафтопродуктів до 86,5–91,8%. Крім цього, у процесі фільтрації через ВММ спо-

стерігається деяке зменшення інших забруднень (хром,амоній тощо), яке можливо пов’язано з 

їх сорбцією, оскільки це підтверджують ізотерми адсорбції що одержали.  Отже, встановлено, 

що ВММ з шлаку ТЕС та шламів водоочищення є ефективними фільтруючими і сорбційними 

матеріалами для очищення стічних вод НГДУ, НПЗ, що зменшує кількість забруднень, які над-

ходять у водні ресурси, а їх використання підвищить екологічну безпеку об’єкта на 1,5-2,1 бала, 

і, відповідно, регіону. 
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Т.А. САФРАНОВ, В.Ю. КОРІНЕВСЬКА, О.Р. ГУБАНОВА,  

Т.П. ШАНІНА (УКРАЇНА, ОДЕСА) 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З ОКРЕМИМИ СКЛАДО-

ВИМИ ЗАГАЛЬНОГО ПОТОКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВІДХОДІВ 

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, вул. Львівська, 15 

www.odeku.edu.ua 
 

Нами запропонована Концепція поводження з твердими муніципальними відходами, 

яка дозволяє організувати ефективну систему поводження з відходами з досягненням рівня  

«нульових» відходів. В основу Концепції покладена диференціація загального потоку муніци-

пальних відходів на чотири потоки: органічна фракція, що легко розкладається, інертні мінера-

льні великогабаритні відходи, потенційні вторинні матеріальні ресурси та небезпечні відходи. 

На початковому етапі «життєвого циклу» муніципальних відходів необхідно відокремити потік 

органічних речовин, що легко розкладаються. Це дозволить отримати стабілізовану суміш ін-

ших видів відходів, які зберігають кондицію до моменту сортування та/або переробки, внаслі-

док чого можливе отримання високоякісної, не забрудненої органічними відходами вторинної 

сировини. Крім того, вилучений потік органічних відходів являє собою високоякісну сировину 

для виробництва компосту та біогазу. Масова частка потоку органічних речовин, що легко роз-

кладаються, становить 58-63 % від загальної маси твердих муніципальних відходів. Органічну 

фракцію, що легко розкладається, піддають послідовній обробці: спочатку анаеробній фермен-

тації з отриманням біогазу і твердого продукту ферментації, а отриманий твердий продукт під-

дають аеробному компостуванню. В результаті такої переробки з органічних відходів (100 %) 

можливе отримання наступних корисних продуктів: біогаз (17 %) та компост (8,8 %). Сумісно з 

органічною фракцією твердих муніципальних відходів на утилізацію можуть бути спрямовані 

надмірний активний мул з очисних споруд та відходи харчових виробництв. 

 

T. SAFRANOV, V. KORINEVSKA, O. GUBANOVA,  

Т. SHANINA (UKRAINE, ODESSA) 

INCREASE OF TREATMENT EFFECTIVENESS FOR PARTICULAR COMPO-

NENTS OF MUNICIPAL SOLID WASTE  

Odessa state environmental university, 15 Lvivska Str., Odessa,   

www.odeku.edu.ua 
 

The municipal solid waste treatment concept makes it possible to organize an effectiveness 

waste treatment system with achievement of a ‘zero waste’ level is presented by us. The base of the 

Concept is waste separation into four streams: easily-decomposed organic material, inert waste, poten-

tially recyclable material resources and hazardous waste. At the beginning of municipal solid waste 

‘life cycle’ easily-decomposed organic material must be separated. It makes it possible to obtain a sta-

bilized mix of other kinds of wastes, which have kept condition till classification and/or treatment, 

owing to that it is possible to get a high-quality, non-contaminated by organic wastes recycled materi-

als. Besides that, separated stream of organic wastes is a high-quality material for compost and landfill 

gas production. The total content of easily-decomposed organic material is 58-63 % of the total vol-

ume of municipal solid waste. The following technical scheme for treatment of easily-decomposed 

organic material is offered. It includes anaerobic fermentation with landfill gas and solid products 

generation, followed by aerobic composting of the obtained solid products. As a result of such waste 

treatment (100 %) we get two useful products: landfill gas (17 %) and compost (8,8 %). Together with 

an easily-decomposed organic material stream it is possible to treatment sludge from wastewater 

treatment plants and food waste from industry. 

http://www.odeku.edu.ua/
http://www.odeku.edu.ua/
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АНАТОЛІЙ УСТЯНИЧ, (ТОРОНТО, КАНАДА),  

ЄВГЕН УСТЯНИЧ, (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КАПСУЛЮВАННЯ І ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ - СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК У 

ХІМІЧНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ФАРМАЦІЇ 

(Науково-консультативна фірма «Технофарм», Торонто, Канада) 
Нами пропонуються інноваційні технології капсулювання. Це зокрема стадії виробництва 

і обробки хімічних речовин, фармацевтичних препаратів і твердих лікарських форм (ТЛФ), ха-

рчових продуктів, насіння с-г культур, мінеральних добрив і мікродобрив тощо, у тому числі 

захист лісу від самозапалювання. 

Для технічних цілей нами здійснено капсулювання різних порошків в апаратах псевдоз-

рідженого шару; твердих окислювачів типу кристалів біхромату калію для плазмового зварю-

вання металів, алмазно-абразивних порошків для інструменту тощо. 

Оболонка-капсула захищає від впливу оточуючого середовища, забезпечує пролонговану 

і дозовану дію лікарських препаратів у живих організмах, дію мікроелементів на насіння і рос-

лини, маскує запах, смак, знижує токсичність, тощо.  

Нами створені математичні моделі, алгоритми розрахунку, комп'ютерні програми і засто-

сування методів кібернетики, зокрема у фармації, розроблені апарати, прилади, установки, схе-

ми управління. У цих моделях враховано сили взаємодії частинок, поверхневий натяг, енергію 

когезії в зоні контакту, коефіцієнт липкості, граничні співвідношення краплин і частинок, їх 

форму, розміри і густину. Враховано явище синерезису при тепломасообміні і його вплив на 

тип математичної моделі. 

Для оптимізації технології виготовлення ТЛФ (таблеток), їх геометрії і розрахунку тех-

нологічних параметрів нами введено золотий логарифм (в основі якого золотий поділ) і одер-

жано універсальну формулу довжини еліпса. 
 

ANATOLY USTYANICH (TORONTO CANADA),  

YEVHEN USTYANYCH (LVOV, UKRAINE)  

ENCAPSULATION AND ENVIRONMENTAL CONCERNS – MODERN SOLU-

TIONS IN CHEMICAL ENGINEERING AND PHARMACEUTICAL  

(TechnoPharm Consulting Inc., Toronto, Canada) 
We offer innovative methods of encapsulation (film coating of the dispersed particles). Which 

can be employed as a part of the manufacturing process in chemical substances treatment, processing 

of Pharmaceuticals solid dosage forms (SDF), food products, agricultural seeds, mineral and micro 

fertilizers etc, and to protect forest from self-ignition. 

For technical purposes, a number of various powders were film coated in the fluid bed appa-

ratus; solid oxidants like crystals of Potassium Dichromate used for metals plasma-arc welding, car-

bon-abrasive powders for tooling etc.  

The capsule (film) protects the core substance from environmental influences, provide modified 

release action for the pharmaceutical formulations in the living organisms, influence of microelements 

on the seeds and plants, prevent evaporation of toxic substances etc. 

Mathematical models and calculating algorithms were developed along with the computer pro-

grams and cybernetic methods were employed specifically in the pharmaceutical industry. Also, the 

equipment, devises and control methods were developed. These models take into account interaction 

forces between the particles, surface tension, cohesion energy in the contact zone, coefficient of stick-

iness, relationship between droplets and particle size, their shape, size and density. The syneresis was 

also taken into account during the heat-mass exchange and its influence on the type of the mathemati-

cal model. 

To optimize the development and manufacturing of SDF (tablets), their geometry and calculation 

of the processing parameters, the Golden Logarithm (which is based on the Golden Division formula) 

was introduced and the universal formula of the length of the ellipse. 
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ВІРА ТУЗЯК, ЄВГЕН УСТЯНИЧ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА),  

НАДІЯ ЯРЕМКО (САКРАМЕНТО, США),  

МАР’ЯН ЯРЕМКО (ЧИКАГО, США), 

ПРОБЛЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЕКОСФЕРИ ЗЕМЛІ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 

(Наукова група «Захист Екології Землі», Сакраменто, США) 
 

В умовах сучасних глобальних проблем третього тисячоліття що виникають в наслідок 

виробничої діяльності людей та природних катаклізмів (виверження вулканів, землетрусів, ви-

ливів нафти з тріщин дна океану та інші), виникає загроза незворотного забруднення екосфери 

планети Землі, її повітряного простору (тропосфери), водних ресурсів річок, морів, океанів (гі-

дросфери), ґрунтів,надр земної кори (літосфери). 

Забруднення Екосфери димовими газами, промисловими відходами, побутовими стоками 

веде до катастрофічних змін екології довкілля, захист якого стає однією із глобальних проблем 

людства. Знайти реальні рішення, перетворити знання у реальні дії, такі завдання ставить нау-

кова група "Захист Екології Землі". 

     Для своєчасного, швидкого, умілого і практичного реагування, чи/і запобігання екологічних 

проблем глобального і локального значення, наукова група "Захист Екології Землі"  пропонує 

свої наукові розробки - винаходи: 

Спосіб знешкодження нафтових плям з поверхні океану", "Спосіб скорочення димових 

викидів при спалюванні побутового сміття, доменних печей при виплавці чавуну,синтезу порт-

ландцементу. "Спосіб припинення виверження Ісландського вулкану", "Спосіб захисту лісів від 

пожежі в сухому жаркому мусонному кліматі" , технології очистки води , хвостів флотації і 

збагачення вугілля, полімінеральних руд від радіонуклідів та інших токсичних речовин. 
 

 

VIRA TUZYAK, YEVHEN USTYANYCH (LVOV, UKRAINE), 

 NADIYA YAREMKO (SACRAMENTO, USA),  

MARYAN YAREMKO (CHICAGO, USA) 

PROBLEMS AND PROTECTION TECHNOLOGY OF THE EARTH ECOSPHERE 

IN THE THIRD MILLENNIUM 

(Scientific Group “Protect Ecology of the Earth” Sacramento, USA) 
 

In the face of current global challenges of the third millennium that arise as a result of produc-

tion activity of people and natural disasters (earthquakes, volcano eruptions oil spills and others), there 

is a treat of irrecoverable pollution of ecosphere troposphere, hydrosphere and lithosphere. 

Pollution of ecosphere with combustion gases, industrial and domestic wastes leads to cata-

strophic ecological changes. And this is a major problem for all humanity. Find real    solution, turning 

knowledge into action brings into focus the task scientific group "Protect the ecology of the Earth".    

Environmental group "Protect the ecology of the earth" was established for quick, skillful, prac-

tical response to prevent ecological issues of global and local value. We offer scientific development-

inventions: "The way to defeat the oil stains from the surface of the ocean", "way to reduce fugitive 

emissions and incineration of garbage domain stoves at iron smelting, synthesis of cement. Method of 

stopping volcanic eruptions. Method to protect forest from wild fires. Technique of water purification 

enrichment of coal, purification ores of polymineral radionuclides and other toxic substances. 
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ЄВГЕН УСТЯНИЧ, (ЛЬВІВ УКРАЇНА), АНТОН УСТЯНИЧ, (ЧИКАГО, США),  

СПОСІБ І АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНІ ВОДИ РІ-

ЧОК, МОРІВ, ОКЕАНІВ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ ТА ІНШИХ 

НЕРОЗЧИННИХ (СЛАБОРОЗЧИННИХ) РЕЧОВИН 

(Наукова група «Захист Екології Землі», Сакраменто США) 
 

Однією з глобальних екологічних проблем є забруднення (внаслідок різних причин) про-

ливами нафти, нафтопродуктів і інших нерозчинних, слабо розчинних рідких речовин на води 

річок, морів, океану. 

Нами розроблено спосіб і обладнання для збору таких продуктів. Спосіб і робота облад-

нання базується на гравітаційній взаємодії і породженій нею силі Земного тяжіння, законі Ар-

хімеда і працює автономно з можливістю керованого маневрування за рахунок кінетичної енер-

гії керованих потоків стисненого повітря. 

Обладнання збору продукту працює разом з водоймою як система сполучених судин. 

Ступінь наповнення збірних ємностей сигналізується візуально і за допомогою дистанційних 

сигналів в центр управління. 

Щоб припинити процес збору продукту з поверхні води достатньо припинити подачу 

стисненого повітря у пневматичну систему апарата-збірника. 

Таке обладнання може бути використано у нафтодобувній, нафтопереробній, хімічній, 

металургійній і інших галузях виробництва, а також морських, річкових портах, місцях можли-

вих технологічних і аварійних проливів на поверхню води, у тому числі в очисних спорудах 

водопостачання і водовідведення, для моніторингу акваторій на наявність поверхневих забруд-

нень, а також для збору тонких шарів продукту (плям) з поверхні води у пляжних зонах. 
 

YEVHEN USTYANYCH (LVOV, UKRAINE), ANTHONY USTYANYCH (CHICAGO 

USA)  

METHOD AND EQUIPMENT FOR COLLECTING THE CRUDE OIL 

AND OTHER NON-SOLUBLE SUBSTANCES FORM THE SURFACE 

OF THE AQUATIC AREAS (RIVERS, SEAS, OCEANS) 

(Scientific Group “Protect Ecology of the Earth”, Sacramento, USA) 

 
One of the global concerns is the environmental damage due to the spills of crude oil and oil de-

rived products into rivers, seas and oceans. 

We have developed the methods and equipment for collecting of these products. The method of 

work of this equipment is based on the g-forces, the Archimedes law and works in auto mod with pos-

sibility to maneuver due to the kinetic energy of the directed compressed air. 

The equipment is working together with the water pool as one system connected with the capil-

lary. The level of filled containers is signaled visually and remotely communicated to the control cen-

tre. 

To stop the collection of the product, it is sufficient to stop the purging of the compressed air in-

to pneumatic system of the equipment. 

This equipment can be used in the oil, chemical, metallurgical and other industries, as well in 

the ports and other places of high potential for spills including the water treatment plants and monitor-

ing of the aquatics for surface contamination, and for collection of the thin layers of the contaminant 

products off the water surface at the resorts. 
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Т.О. ШАБЛІЙ, А.Т. ТАМАЗАШВІЛІ, М.Д. ГОМЕЛЯ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

СТАБІЛІЗАЦІЙНА ОБОРОБКА ВОДИ ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ ВОДОЦИРКУ-

ЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕНЕРГЕТИЦІ 

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” 

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, m.gomelya@kpi.ua 
Видалення кисню з води на аніонітах в сульфітній формі в основному стосується знесоленої 

води або конденсату. Але невідомо, як буде відбуватись знекиснення при використанні води 

без попереднього її знесолення. В даному випадку на процес будуть впливати аніони. Тому за-

стосування редокситу даного типу може бути проблематичним як в системах охолодження, де 

використовують природну воду без обробки або частково пом’якшену, так і в водогрійних пря-

моточних котлах, де використовують пом’якшену воду. 

Метою даної роботи було вивчення процесів знекиснення води при використанні високоос-

новного аніоніту АВ-17-8 в SO3
2--формі, визначення впливу характеристик води, типу окислю-

ючого агенту на відновлювальну здатність (ВЗ) іоніту в сульфітній формі. 

Як робоче середовище використовували київську водопровідну воду, розчини NaCl у водо-

провідній воді ([Cl-]=70-1500 мг/дм3), розчини NaClO3 у воді ([ClO3
-]=100-300 мг-екв/дм3). 

В результаті проведеної роботи було визначено ємність аніоніту АВ-17-8 по SO3
2- в залеж-

ності від концентрації розчину NaSO3, проведено оцінку ВЗ модифікованого аніоніту з викори-

станням модельних розчинів NaClO3. З’ясовано, що надеквівалентна ВЗ обумовлена частковою 

сорбцією ClO3
-. Доведено, що ВЗ аніоніту АВ-17-8 в SO3

2--формі залежить як від ємності аніо-

ніту по SO3
2- , так і від десорбції SO3

2- в присутності конкуруючих аніонів. На прикладі сорбції 

Cl- показано, що десорбція SO3
2-  з аніоніту відбувається за концентрації вищої 110 мг/дм3. Ви-

значено вплив HCO3
- на десорбцію SO3

2-: при концентраціях більших 6 мг-екв/дм3 гідрокарбо-

нат-іони можуть спричиняти зниження ВЗ модифікованого аніоніту на 20-35 %. Тому аніоніт 

АВ-17-8 в SO3
2--формі доцільно застосовувати для знекиснення вод з загальним вмістом аніонів 

не вище 6 мг-екв/дм3. 
 

T. SHABLIY, A. TAMAZASHVII, M. GOMELYA (UKRAINE, KYIV) 

STABILIZING WATER TREATMENT FOR THE MAKE-UP OF WATER CIR-

CULATING SYSTEMS IN POWER INDUSTRy 

National Technical University of Ukraine „Kyiv Polytechnic Institute“ 

Peremohy ave. 37, Kyiv, 03056, m.gomelya@kpi.ua 
Removal of oxygen from water with the help of anion exchangers in sulfite form mainly applies to 

the desalinated water or condensate. But it is unknown what will happen using water without 

desalination. In this case, the process will be influenced by anions. Therefore redox ion exhcangers‘ 

application of this type can be problematic both in cooling systems, which use natural water without 

treatment or partially softened, and in straight flow boilers which use softened water. 

The aim of this work was to study the processes of water deoxygenation using strongly basic anion 

exchange resin AV-17-8 SO3
2--form, exploring the influence of the water characteristics, type of 

oxidizing agent on the reducing ability (RA) of obtained reducing-oxidizing ion exchange resin. 

As test solutions we used Kiev tap water, NaCl solution in tap water ([Cl-]=70-1500 mg/dm3) 

NaClO3 solutions in water ([ClO3-]=100-300 meq/dm3). 

The influence of the concentrations of NaSO3 solution on the exchange capacity of anion exchang-

er AV-17-8 for SO3
2- was determined, the evaluation fo the RA of modified anion exchanger using 

model solutions of NaClO3 was conducted. It was found that excessive RA occurs due to partial 

sorption of ClO3
-. It is proved that RA of anion exchanger AV-17-8in SO3

2--form depends on the 

capacity of the anion exchanger for SO3
2- and desorption of SO3

2- in the presence of competing anions. 

In the case of sorption of Cl- it was show that desorption of SO3
2- from anion exchange resin occurs at 

concentrations higher than 110 mg/dm3. The influence of HCO3
- on desorption SO3

2- was discovered: 

at concentrations of more than 6 meq/dm3 hydrogen ions can cause a decrease in RA of the modified 

anion exchanger up to to 20-35%. Therefore, anion exchange resin AV-17-8 in SO3
2--form should be 

used for deoxygenation of water containing not more than 6 meq/dm3 of anions.  
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А.М. ШИБАНОВА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПРИРОДООХОРОННІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЦЕОЛІТІВ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

НУ «Львівська політехніка», м.Львів, 79057, вул. Ген. Чупринки, 130, keb_2011@ukr.net 
Нетоксичність природних цеолітів карпатського походження – карпатського клинопти-

лоліту, анальциму та філіпситу  робить можливим їх використання для очистки води харчових 

виробництв від мікроорганізмів, оскільки основний фільтруючий матеріал кварцовий пісок є 

інертним щодо мікроорганізмів. Перед мікробіологічним випробуванням цеоліти стерилізува-

лись при 433 К впродовж 1,5 год, модифікацію цеолітів здійснювали шляхом  кислотної оброб-

ки в 0,11 М розчинах HCl впродовж 3 год. Клиноптилоліт істотно зменшує життєздатність 

мікроорганізмів, зокрема  Staphylococcus aureus, тоді як модифікований зразок протягом пер-

ших двох діб інертний – виявляє порівняно слабкий вплив на  Staphylococcus aureus і практично 

не впливає на Е.coli, а в подальшому відзначається зростання життєздатності  Staphylococcus 

aureus. Для анальцимів і  філіпситів спостерігається протилежний ефект:  необроблені  цеоліти 

протягом перших трьох діб практично не впливають на мікроорганізми, надалі відзначається 

зростання життєздатності останніх. Модифіковані цеоліти зменшують життєдіяльність мікроо-

рганізмів. Одержані результати  дають змогу вибирати  природні та модифіковані  цеоліти, що 

забезпечуватимуть екологічну очистку води. 

 

A.M. SНIBANOVA (UKRAINE, LVIV) 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF NATURAL ZEOLITES  TO CLEAN WA-

TER OF THE FOOD PRODUCTION 

Lviv National Polytechnic University, Lviv, 79057, st. Gene. Chuprynky, 130 
Netoksychnist natural zeolites origin Carpathian - Carpathian clinoptilolite, analtsymu filipsy-

tu  allows their use for treatment of water from food production microorganisms as primary filter ma-

terial quartz sand is inert to microorganisms. The zeolites have been  sterilized at 433 K for 1.5 h be-

fore microbiological testing, modified zeolites was carried  out by acid treatment of 0,1  1 M HCl 

solution for 3 h. Clinoptilolite significantly reduces the viability of microorganisms, including Staphy-

lococcus aureus, while the modified model for the first two days inert - reveals a relatively weak effect 

on Staphylococcus aureus and practically no effect on E.coli and subsequently has been an increasing 

viability of Staphylococcus aureus. As for analtsymiv and filipsytiv, the increase in the viability of the 

recent was notified. Modified zeolites reduce vital functions of microorganisms. The obtained results 

allow to choose natural and modified zeolites, which provide environmental clean water. 
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І.М. ПЕТРУШКА, К.І ПЕТРУШКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ МОДИФІКУВАННЯ БЕНТОНІТОВМІСНИХ ПРИРО-

ДНИХ МІНЕРАЛІВ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 

СИСТЕМАХ «РІДИНА-ТВЕРДА ФАЗА» 

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної екології та 

збалансованого природокористування 
Перспективність застосування у адсорбційних технологіях природних дисперсних 

сорбентів, обумовлюється такими перевагами : природні сорбенти широко розповсюджені в 

Україні; природні сорбенти є доступним, недорогим матеріалом; адсорбційні технології з 

використанням природних дисперсних сорбентів забезпечують високу ступінь очищення; 

відпрацьований природний адсорбент у випадку утилізації його шляхом застосування в 

технологіях отримання корисних продуктів не потребує регенерації. 

З ціллю збільшення адсорбційної ємності природних сорбентів та селективності до 

певних конкретних видів забруднювачів проводять хімічне модифікування природних 

сорбентів.  

 Слід відмітити, що не дивлячись на давнє використання цих методів, в літературі недо-

статньо освітлені дані досліджень щодо встановлення змін, які проходять на поверхні та в 

структурі природних сорбентів в процесі їх обробки кислотами та лугами.  

Нами пропонується два шляхи модифікування бетонітовмісних глинистих мінералів:  

 заміна існуючої технології модифікування бентоніту (розмучування, декантація води, 

кислотна обробка пульпи в апараті з мішалкою) на технологію сумісного розмучування та кис-

лотного модифікування бентоніту Ільницького родовища в корозійно захищеному кульовому 

млині з ціллю інтенсифікації процесу сорбції з забруднених рідинних середовищ органічних 

розчинників та барвників;   

 модифікування поверхні бентонітової глини Язівського родовища фероціанідами міді, 

заліза,  гідроксидами титану, стануму та стибію для очищення великих об'ємів рідких радіоак-

тивних відходів від іонів Sr та Cs. 
 

І.М. PETRUCHKA, К.І. PETRUCHKA (UKRAINE, LVIV)  

EFFECTIVE WAYS OF RETROFITTING OF BENTONITE  OF NATURAL 

MINERALS ARE FORINTENSIFICATION OF SORPTIONS PROCESSES IN 

SYSTEMS " LIQUID IS HARD PHASE" 

 National university "Lviv politecnic", department of the applied ecology and balanced 

natural use 
Prospects of application of the adsorptions technology of natural dispersive sorbents, is caused 

by the following benefits: natural equipment widely used in Ukraine; natural sorbents is available, in-

expensive material; adsorptions technology with the use of natural dispersive sorbents provide high 

degree of cleaning; a worn-out natural adsorbents in case of utilization of it by applying the technolo-

gies more useful products does not require regeneration. 

With the aim of increase of adsorption capacity of natural sorbents and selectivity to the certain 

certain types of pollutants conduct the chemical retrofitting of natural sorbents.  

It follows notices, that in spite of the old use of these methods, in literature data of researches 

are lighted not enough up in relation to establishment of changes that pass on a surface and in the 

structure of natural sorbents in the process of their treatment by acids and meadows. 

We are offer two ways of retrofitting of bantonite of clay minerals : 

   replacement of existent technology of retrofitting of bentonite (decantation of water, acidiza-

tion of pulp in a vehicle with a mixer) on technology of compatible moistening and acid retrofitting of 

bentonite of Ilnitsky of deposit in the corrosive protected bullet mill with the aim of intensification of 

process of persorption from the muddy liquid environments of organic solvents and dyes; 

    retrofitting of surface of bentonite clay of Yaziv of deposit by the ferrocyanides of copper, 

iron,  гідроксидами of titan, stanum and stybiy for cleaning of large volumes of liquid radioactive 

wastes from the ions of Sr and Cs. 
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М.В.РОЗПУТНІЙ, (УКРАЇНА КИЇВ) 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ КУЛЬТУР З ВРАХУВАННЯМ ЕКО-

ЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ ЧВВВ 

Національний університет біоресурсів і природокористування, м.Киів, вул..Героїв Обо-

рони,17 
Дуже ефективним прийомом по екологізації використання добрив та препаратів хімічного 

захисту рослин при вирощування озимої пшениці являється врахування часу відновлення вес-

няної вегетації (ЧВВВ). Цей екологічний фактор був проаналізований та описаний відомим ук-

раїнським вченим В.Д.Мединцем, але в нинішніх реаліях змін клімату певні висновки потре-

бують уточнення, особливо, коли йдеться про сорти, які необхідно вирощувати на високих рів-

нях мінерального живлення.  Суть ефекту ЧВВВ полягає в тому, що при дуже ранньому або  

дуже пізньому відновленні весняної вегетації у рослин спостерігається  суттєве відхилення від 

оптимальних темпів росту й розвитку, інтенсивності фотосинтетичної діяльності, стійкості до 

полягання, структури, якості і  величини врожаю.  Це явище має надзвичайно важливе значен-

ня в отриманні високих і стабільних врожаїв озимої пшениці. Його правильне застосування не 

потребує додаткових затрат. Неправильне ж веде до зменшення валових зборів зерна, погір-

шення його якості і можливого забруднення довкілля агрохімікатами, застосування яких можна 

було уникнути або зменшити. Після  відновлення вегетації  рослини  відростають  і  продовжу-

ють  кущитися, що триває на протязі майже місяця – до виходу рослин у трубку. Слабко розви-

нені посіви за рахунок бокових пагонів збільшують густоту  стеблостою. Продовжується фор-

мування вегетативних органів та кореневої системи.  

На Україні відхилення від оптимальних термінів відновлення вегетації (2-3 декада берез-

ня) може сягати більше місяця (перша декада лютого і друга декада квітня), тому врахування 

часу відновлення вегетації абсолютно необхідне.  

Аналіз багаторічних спостережень в зоні Лісостепу дає право говорити про те, що час 

відновлення вегетації впливає на всю систему весняно-літнього догляду за озимою пшеницею. 

В роки з раннім ЧВВВ необхідно на 20-30% зменшувати рекомендовані дози азотних піджив-

лень, бажано застосувати регулятори росту для зменшення можливого переростання посівів, і 

велику увагу звернути на інтенсивний розвиток шкідників, хвороб та бур’янів. Пізнє віднов-

лення вегетації дає можливість пшениці швидко розвиватися, випереджувати розвиток конку-

рентних організмів, тому необхідність хімічних захисних заходів значно менша, але на 15-20 % 

бажано збільшити дози весняних підживлень, особливо – другого, для забезпечення азотом ін-

тенсивних ростових процесів. 
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В.С. ВАКАЛ (УКРАЇНА, ХАРКІВ), С.В. ВАКАЛ (УКРАЇНА, СУМИ) 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФОСФАТНОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ 

ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНИХ ДОБРИВ 

ДП «СДНДІ МІНДІП», 40006, м. Суми, вул. Харківська, п/в12, s-vacal@mail.ru 
На теперішній час єдиним родовищем фосфоритів на Україні, де провадиться промисло-

вий видобуток і збагачення сировини, є Ново-Амвросіївське родовище Донецької області. Про-

ведені на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-4-07 рентгенографічні дослідження зразка но-

во-амвросіївського фосфориту «агрофоска» дозволяють зробити висновок, що основною крис-

талічною фазою цього фосфориту є фторапатит Са5F(РО4)3 в кристалоаморфній формі, мінерал 

також містить домішки доломіту СаMg(CO3)2 і кварцу SiO2. Таким чином, за мінералогічним 

складом він несуттєво відрізняється від інших видів зернистих фосфоритів України.  

Дослідження на електронному мікроскопі «РЭМ-106-и» зразка даного фосфориту пока-

зують, що частинки фосфоритів мають різні форми та поверхню. Дослідження медіанного діа-

метру та площі поверхні часток показує, що зразок фосфориту складається з полідисперсних 

частинок, подібних до фосфоритів Близького Сходу, і дозволяє прогнозувати технологічні ре-

жими їх переробки. 

Хімічний аналіз фосфат-глауконітового концентрату показав наявність у своєму складі 

від 10 до 19 % Р2О5 (доля засвоюваних фосфатів складає не менш 80 %) та від 1 до 3 % К2О, що 

разом зі значною площею поверхні частинок фосфориту та його полідисперсним складом до-

зволяє застосовувати їх у якості порошкоподібного фосфорно-калійного мінерального добрива 

для прямого внесення.  

Зважаючи на незначний вміст Р2О5заг. в фосфориті, для сульфатнокислотної переробки 

цей концентрат застосовувати можна обмежено, а високий рівень Р2О5засв. дозволяє розглядати 

«агрофоску» в якості оболонки капсульованих добрив, або в якості самостійного PK-добрива 

пролонгованої дії регіонального рівня. Були проведені досліди з виробництва гранульованих 

органо-мінеральних добрив на тарілчастому грануляторі. Введення в склад оболонки даного 

фосфориту дозволяє одержати складне добриво, агрохімічна ефективність яких перевищує ре-

зультати застосування традиційних NPK добрив. 

 

V.S. VAKAL (UKRAINE, KHARKOV), S.V. VAKAL (UKRAINE, SUMY) 

APPLICATION OF DOMESTIC PHOSPHATE RAW MATERIALS IN ENVIRON-

MENTALLY EFFICIENT FERTILIZERS PRODUCTION 

SE "SDNDI MINDIP", 40006, Sumy, st. Kharkivska, p/v12, s-vacal@mail.ru 
At present the only phosphorite deposit in Ukraine, which has a industrial production and raw 

materials enrichment, is Novo-Amvrosievsky deposit in Donetsk region. Radiographic study of Novo - 

Amvrosivsky phosphorite sample, conducted by X-ray diffractometer DRON-4-07, suggest that the 

main crystalline phase of this phosphorite is ftorapatyt Ca5F(PO4)3 in crystal-amorphous form, the 

mineral contains impurities of dolomite CaMg(CO3)2 and quartz SiO2. Thus, it is slightly different 

from other types of grainy phosphate Ukraine by the mineralogical composition. 

Studies of Novo - Amvrosivsky phosphorite sample on the electron microscope "REM-106-i" 

show that phosphate particles have different shape and surface. Studies of particles median diameter 

and surface area shows that phosphorite specimen consists of polydisperse particles, similar to Middle 

East phosphate, and allows to predict the technological conditions of its processing.  

Chemical analysis of phosphate-glauconitic concentrate showed the presence of 10 to 19% 

P2O5 (the alible phosphate percentage is not less than 80%) and 1 to 3% K2O in its composition, that 

together with a large surface area of phosphorite particles and its polydisperse composition allows 

them to apply it as powdered phosphorus-potassium fertilizer for direct application. 

Considering the negligible content of P2O5gen. in phosphate, this concentrate can be used for 

sulphate – acid processing limitedly, and high P2O5al. can be considered «ahrofoska» as a covering of 

capsulated organic-mineral fertilizers, or as an independent long-acting PK-fertilizer of regional level. 

Experiments to the production of granular organic fertilizers on plate granulator were conducted. In-

troduction the phosphorite to the covering structure allows to get complex fertilizer, agrochemical ef-

ficacy of which exceeds the results of the use of traditional NPK fertilizers. 

mailto:mindip@mail.ru


 

Семінар 5                                                                                                          Seminar 5 

146 

І.М. ПЕТРУШКА, Р.ПЕТРУСЬ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ), (ПОЛЬЩА, ЖЕШУВ) 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ХРОМАТОГРАФІЧНИХ ПРО-

ЦЕСІВ ЧИЩЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ 

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної екології та 

збалансованого природокористування; Жешувська політехніка, кафедра хімічної інже-

нерії 
 

Застосування рідинної хроматографії в промислових технологічних процесах на даний 

час є достатньо дорогим способом розділення бінарних та полікомпонентних однорідних сис-

тем. Однак зважаючи на інтенсивні темпи розвитку промисловості необхідно передбачити мо-

жливі шляхи інтенсивного зменшення навантаження на гідросферу внаслідок недосконалості 

технологій очищення.   

Рідинна хроматографія проходить в основному за ізотермічних умов, тобто за постійної 

температури, тиску, або за незмінного складу рухомої фази протягом процесу. Проте, добре 

відомо, що на процеси адсорбції в багатокомпонентних системах можуть суттєво впливати всі 

вищезгадані параметри. Змінні умови адсорбції використовуються в оборотних процесах адсо-

рбції за високих тисків, в процесах очищення стічних вод. 

В рідинній хроматографії, вивчення умов адсорбції з змінним складом рухомої фази часто 

використовується для покращення процесу хроматографічного розділення [84]. 

Явище змінного рухомого фазового складу для нормальних фазових систем підпорядковується 

умовам лінійної ізотерми і описується на основі теоретичної моделі адсорбції. В цих моделях, 

адсорбція на полярній адсорбуючій поверхні пояснюється як конкуренція між молекулами роз-

чину та модифікатора на центрах адсорбції. 
 

І.М. PETRUSHKA, R.PETRUS (UKRAINE, LVIV, POLAND, RZESHOW) 

THEORETICAL ASPECTS OF DESIGN OF ХРОМАТОГРАФІЧНИХ PROCESSES 

OF CLEANING OF MULTICOMPONENT SYSTEMS 

National university "Lviv polytechnics", department of the applied ecology and balanced 

natural use; “Rzeshow polytechnics”, department of the chemical engineering 
  

Application of liquid chromatography in industrial technological processes on this time is the 

expensive enough method of division of binary and multicomponent of the homogeneous systems. 

However having regard to the intensive rates of development of industry it is necessary to envisage the 

possible ways of intensive reduction of loading on a hydrosphere as a result of imperfection of clean-

ing technologies. 

A liquid chromatography passes mainly at isothermal terms, id est at a stationary temperature, 

pressure, or at unchanging composition of movable phase during a process. However, well it is known 

that on the processes of adsorption all above-mentioned parameters can substantially influence in the 

multicomponent systems. The variable terms of adsorption are used in the circulating processes of ad-

sorption at high pressures, in the processes of cleaning of effluents. 

In a liquid chromatography, the study of terms of adsorption with variable composition of mov-

able phase is often used for the improvement of process of chromatography division [84]. 

The phenomenon of variable rolling phase stock for the normal phase systems submits to the 

terms of linear isotherm and described on the basis of theoretical model of adsorption. In these models, 

adsorption on an arctic adsorbent surface is explained as a competition between the molecules of solu-

tion and modifier on adsorption sites. 
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Д.М. КОРІНЧУК, Д.М. ЧАЛАЄВ, Н.О. ДАБІЖА,  

Т.В. КОРІНЧЕВСЬКА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТЕРМОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ В МОДЕЛЬНИХ 

АДСОРБЦІЙНИХ АКУМУЛЯТОРАХ 

Інститут технічної теплофізики НАН України, 

Україна, 03164, м. Київ, вул. Булаховського 2, e-mail: ntps@bk.ru 
З метою використання "провальної" електроенергії запропоновані адсорбційні акумулятори 

тепла, які мають високі теплоакумулюючі властивості завдяки можливості накопичення тепло-

вої енергії у вигляді термохімічного потенціалу сорбенту, а також здатні перетворювати низь-

копотенційну теплоту навколишнього середовища в теплоту підвищеного потенціалу без одно-

часної витрати енергії шляхом реалізації теплонасосного циклу. Адсорбційні теплоакумулятори 

належать до апаратів періодичної дії, в яких процеси сорбції і десорбції рознесені в часі, що 

дозволяє під час десорбції акумулювати теплову енергію за умови відтворення сорбційної здат-

ності шару сорбенту і одночасно використовувати теплоту конденсації сорбату для потреб теп-

лопостачання. Під час сорбції використовується виключно теплота низькопотенційного джере-

ла, теплота сорбції, що виділяється, відводиться до споживача. Постає задача оптимізації пара-

метрів теплоакумуляторів, що працюють в такому режимі: акумулювання теплоти здійснюється 

впродовж 7-8 годин, генерування теплового потоку постійної густини – впродовж 15-16 годин. 

Дослідження сорбційного шару виконані на лабораторному стенді. Під час випробувань до-

сліджена кінетика тепломасопереносу в шарі сорбенту, вивчена механічна стабільність гранул 

сорбенту при багатократних циклах сорбції-десорбції. Результати досліджень показали перспе-

ктивність використання робочої пари H2O – CaCl2 в якості робочого тіла адсорбційного теплоа-

кумулятора. Розроблена математична модель тепломасообміну в шарі, що дозволяє оптимізува-

ти параметри шару відповідно до поставленої задачі. Установлено, що найкраще зазначеним 

умовам відповідає товщина шару 20-40 мм, причому менше значення визначено для процесу 

сорбції, більше – для десорбції. Доцільно використовувати шар змінної висоти. Це дозволяє 

врахувати різницю часу акумулювання та генерування теплоти. 

D. KORINCHUK, D. CHALAEV, N. DABIZHA,  

T. KORINCHEVSKA (UKRAINE, KYIV) 

STUDY OF THERMO-CHEMICAL REACTION KINETICS IN MODEL 

ADSORPTION HEAT STORAGE UNITS 

Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, 

Ukraine, 03164, Kiev, 2, Bulakhovskogo st., e-mail: ntps@bk.ru 
In order to utilize "off-peak" electricity the adsorption heat storage systems are proposed that has 

higher thermal storage capacity due to possibility of heat storage as thermo-chemical potential of the 

sorbent. Also it is able to convert low-grade heat of environment in high-grade heat without simulta-

neous energy consumption by realization of heat pump cycle. Adsorption heat storage units are to ap-

paratus of discontinuously operation in which sorption and desorption processes are separated in time. 

This allows to store of thermal energy during desorption on conditions that sorption bed capacity is 

restore. Simultaneously heat of sorbate condensation is used for heating. During sorption low-grade 

heat is used exclusively and adsorption heat generated is given to the consumer. There is the problem 

of parameter optimization of heat storage units that operate in the mode: thermal energy storage is car-

ried out for 7-8 hours, heat generation – during 15-16 hours. 

Studies of the sorption bed carry out on the laboratory-scale plant. During tests heat-and-mass 

transfer kinetics in the sorption bed were studied, the mechanical stability of sorbent granules during 

multiple cycles of sorption-desorption was defined. The results of researches showed the potential of 

using H2O and CaCl2 as working pair in adsorption heat storage units. The mathematical model of 

heat-mass exchange in the sorption bed has been developed that allow to optimize parameters of the 

bed according to the task. It is found that the bed thickness of 20-40 mm is in accord with noted condi-

tions, thus least value is determined for sorption, largest value – for desorption. It is reasonable to use 

the sorption bed with variable height. This allows to take into account the difference in time of accu-

mulation and generation of heat. 
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Л.М. БУГАЄВА, А.С. ЗАДОРОЖНИЙ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

МОЖЛИВІСТЬ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ХІМІКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ НА БАЗІ РОЗРАХУНКІВ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛА-

НСУ ТА ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ WAR 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37, +38 067 315-73-74,  bugaeva_l@ukr.net 
В роботі розглядається можливість використання сучасних програмних засобів розрахун-

ку складних хіміко-технологічних схем для оцінювання їх сталого розвитку. 

Авторами запропонована послідовна процедура рішення задачі мінімізації відходів за до-

помогою сучасних моделюючих програм та прийняття рішення на основі  розрахованих за ал-

горитмом WAR індексів впливу на навколишнє середовище. 

WAR є метод, що об'єднує різноманіття індустріальних впливів на навколишнє середо-

вище (наприклад, глобальне потепління, потенціальне руйнування озонового шару, токсичність 

для людини і т.д.) у показники забруднення. Ці показники забруднення (наприклад, індекс ге-

нерації забруднення навколишнього середовища та індекс забруднення від продукту) представ-

ляє значення впливу відходів, що утворюються в процесі, а не просто кількість відходів, що 

утворюються в процесі. Гнучкий по своїй суті цей метод дозволяє користувачеві, виділяти або 

ігнорувати різні категорії впливів при розрахунках показників забруднення в залежності від 

конкретних потреб користувача. Ці показники можуть бути використані при проектуванні або 

модифікації хімічних процесів з метою зробити їх більш екологічно чистими. 

Розроблено схему взаємодії між різними програмними середовищами, що дозволяє отри-

мати показники впливу відходів ХТС та створено програму (Visual Basic for Application) для 

аналізу, візуалізації та прийняття рішень по отриманим значенням впливів. Розроблена проце-

дура обробки та аналізу даних може бути корисна екологам, студентам, проектувальникам за-

водів, при оцінюванні рівня викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище та їх 

візуалізації. 
 

L.M.BUGAEVA, A.S. ZADOROZHNIY (UKRAINE, KYIV) 

THE POSSIBILITY OF SOLVING THE PROBLEM OF POLLUTION REDUC-

TION OF CHEMICAL TECHNOLOGICAL PROCESSES BASED ON THE MATE-

RIAL AND HEAT BALANCES CALCULATING AND USING WAR ALGORITHM 

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" 

03056, Kyiv-56, ave. Peremogy, 37,  +38 067 315-73-74, bugaeva_l@ukr.net 
This work considers the possibility of using modern software for calculation of complex 

chemical-engineering schemes to assess their sustainability. 

The authors are proposed a consistent procedure for solving the problem of minimizing waste 

using advanced simulators, and decision-making on the basis of the calculated environment impact 

indices by means WAR algorithm. 

WAR is a method for combining a variety of industry defined environmental impacts (e.g., 

global warming potential, ozone depletion potential, human toxicity, etc.) into pollution indices. These 

pollution indices (e.g., pollution generation index and pollution output index) represent impact values 

of the waste generated in a process and not simply the amount of waste generated in a process. The 

method is inherently flexible which allows the user to emphasize or de-emphasize the individual 

impact categories in the calculation of the pollution indices to address their specific needs. These 

indices can be used to design or re-design chemical processes to be more environmentally friendly. 

A scheme of interaction between different software environments, which allows to obtain 

impact indicators of the process flowsheet waste and a program (Visual Basic for Application) for 

analysis, visualization, and decision-making based on the obtained impact values are developed. The 

procedure of data processing and analysis may be useful to ecologists, students, designers, plant, when 

assessing the level of pollutant emissions into the environment and their visualization. 
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О.О. ОРЛОВ, В.С. БОДНАРЧУК (УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

НАПРЯМКИ ПОШУКІВ НАФТИ І ГАЗУ В НЕТРАДИЦІЙНИХ 

КОЛЕКТОРАХ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, м. Івано-

Франківськ, вул. Карпатська, 15, електронна адреса: volodymyr_bodnarchuk@i.ua 
 

У зв’язку з тим, що потреби людства у вуглеводневих енергоносіях зростають, все частіше 

доводиться проводити пошуки та розвідку на нафту і газ не тільки у традиційних колекторах, 

але й з сланців та сланцюватих аргілітів, які раніше розглядались тільки як породи покришки. 

Вказане обумовило необхідність проведення науково-дослідних робіт, з метою уточнення наф-

тогазогеологічного районування в межах нафтогазоносних територій. Це потрібно для забезпе-

чення наступних цілеспрямованих пошуків нафтових і газових покладів, а також, так званого, 

сланцевого газу. Особливо, це стосується Західноукраїнського нафтогазоносного регіону, де 

виникла необхідність проведення нафтогазогеологічного районування, враховуючи також дані 

про бітумінозність літолого-стратиграфічного розрізу. 

До основних перспективних об’єктів для видобування газу в Західноукраїнському бітумо-

нафтогазоносному регіоні на даний час, в межах його геосинклінальної частини, слід вважати 

значно збагачені на органічну речовину (ОР) товщі менілітової світи олігоцену і спаської світи 

нижньої крейди. А в межах платформової частини регіону збагачені на ОР товщі неогену Зов-

нішньої зони Передкарпатського прогину і карбонові відклади Львівсько-Палеозойського про-

гину. Що стосується чорносланцевих товщ нижнього палеозою, то їх перспективність в газоно-

сному відношенні викликає сумнів, так як відклади нижнього палеозою мають тут дуже незна-

чний вміст ОР, в розрізі цих порід поки не встановлені переходи від болотно-озерних до морсь-

ких фацій.  До того ж при проведенні пошуково-розвідувальних робіт на сланцевий газ в Люб-

лінському прогині в Польщі з цих порід переконливих позитивних результатів не одержано. В 

Закарпатському прогині Західноукраїнського регіону являють собою інтерес, у відношенні по-

дальшої промислової газоносності, неогенові відклади, які збагачені не тільки дисперсно розсі-

яною гумусовою ОР, а і вміщують в собі пласти вугілля. 

 

 

 

In connection with the humanity requirements growth in hydrocarbon fuels sources there is a 

need of more frequent conducting the exploration and search for oil and gas, not only in traditional 

reservoirs but also in shales and shale argillites which were earlier considered only as the overlay 

rocks. The  above-mentioned issue stipulated the necessity of carrying out researches with the purpose 

of the oil-and-gas geological zoning, within the limits of oil-and-gas bearing areas. It is necessary for 

providing the next purposeful searches for oil and gas deposits, and also shale gas. Especially, it re-

gards to the Westukrainian oil-and-gas bearing region, where there was the necessity of conducting 

oil-and-gas geological zoning, taking into account bituminous of lithologic-and-stratigraphic section. 

At present, to the basic perspective objects for the gas production in the Westukrainian bitumen-

oil-and-gas bearing region, within the limits of it geosinclinal part we may consider the rock masses of 

menilite suite of Oligocene and spas suite of Low Cretaceous that are considerably enriched on the 

organic matter (ОM). And within the limits of platform part of the region, the Neogene strata of the 

Precarpathian Foredip Outer zone and Carboniferous deposits of the Lviv-Paleozoic Foredip, enriched 

on ОM. As for the blackshale strata of Low Paleozoic, then their perspective in gas-bearing relation 

causes a doubt, so as the deposits of Low Paleozoic contain very insignificant content of ОM, in the 

sections of these rocks as the transitions from swamp-lacustrine to the marine facies haven’t been de-

termined yet. Besides in carrying out the exploration and search for shale gas in the Lublin Foredip in 

Poland there were no convincing positive results were obtained from this rocks. In the Transcarpathian 

Foredip of the Westukrainian region Neogene deposits are of great interest in the relation to further 

commercial gas content, as they are enriched not only on dispersibly dissipated humus ОM but also 

contain the layers of coal. 

mailto:volodymyr_bodnarchuk@i.ua
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Н.Ю.ГОЛЕЦЬ, М.С.МАЛЬОВАНИЙ, Ю.О.МАЛИК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

БІОЛОГІЧНЕ ДООЧИЩЕННЯ ДРЕНАЖНИХ ВОД ПОЛІГОНІВ 

Національний університет «Львівська політехніка»  

кафедра "Прикладна екологія та збалансоване природокористування" 

Україна, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12 
 

Досліди з біологічного доочищення дренажних вод проводилися на лабораторній уста-

новці в два тури. Експерименти з очищення стічної води проводились в двох однакових пара-

лельно працюючих системах. Відмінністю цих систем був різний вік активного мулу та склад 

імітату дренажних стічних вод. Синтетичні дренажні води мали підвищений, порівняно з по-

бутово-господарськими стічними водами, вміст амонійного азоту в межах 800 мг/л. 

Проби як початкових так і очищених стічних вод відбиралися 3 рази на тиждень. В них 

визначалася кількість амонійного азоту. 

Перший тур дослідів проводився за віку активного мулу 35 діб, другий - 25 діб. Концен-

трації амонійного азоту в початкових дренажних водах коливалися в межах 470 – 740 мг N-

NH4
+/л, а кінцева концентрація практично не перевищувала 2 мг N-NH4

+/л. Проте спостеріга-

лося декілька випадків відхилення числових значень окиснення амонійного азоту, які, на нашу 

думку, в обох випадках (перший та другий тур) було пов’язане з впливом декількох чинників: 

раптовою зміною температури, зміною рН та зменшенням продуктивності апаратів для подачі 

повітря. 

В другому реакторі дослідження також проводили в два тури. Концентрація забруднюю-

чої речовини, а саме - амонійного азоту, становила 500 – 800 мг N-NH4
+/л, а кінцева концент-

рація на протязі двох турів досліджень практично також не перевищувала 2 мг N-NH4
+/л, за 

винятком 7 - 8 днів першого туру, де кінцева концентрація азоту досягла значення 8 мг N-

NH4
+/л та 2 – 3 дня другого туру досліджень і становила 19 мг N-NH4

+/л. 

Виходячи з результатів дослідів можна зробити висновок, що використання біологічного 

методу  як способу доочищення дренажних вод є досить ефективним за різного віку активного 

мулу та складу імітату стічних вод. 

 

HOLEC N., MALOVANYY M., MALYK Y., (UKRAINE, LVIV) 

BIOLOGICAL TREATMENT OF THE  LANDFILL WASTEWATER 

Industrial Ecology and Sustainable Environmental Management department, 

 Lviv Polytechnic National University, Ukraine 
 

Experiments with biological purification of drainage water were conducted on laboratory instal-

lation in two rounds. Experiments of wastewater treatment was conducted in two identical parallel op-

erating systems. The difference of these systems was a different age of the sludge and composition 

imitatu of wastewater. Synthetic wastewater  had a high content of ammonia nitrogen to 800 mg / L, 

compared with domestic sewage farm. 

Samples of both the initial and treated wastewater were taken 3 times a week. They determined 

amount of ammonia nitrogen. 

During the course of the first round of research sludge age was 35 days, the second round - was 

25 days. Concentrations of ammonia nitrogen in the initial drainage water in the range 470 - 740 mg 

N-NH4
+/L, and the final concentration practically did not exceed 2 mg N-NH4

+/L. However, observed 

several cases of deviation values of the oxidation of ammonia nitrogen and in both cases (the first and 

second round) was associated with the effect of several factors: a sudden change in temperature, 

change in pH, reduced productivity devices for air.  

In second reactor studies were also two rounds. The concentration of pollutants such as ammo-

nia nitrogen was 500 - 800 mg N-NH4
+/L, and the final concentration during two rounds of research 

hardly exceed 2 mg N-NH4
+/L, except for 7 - 8 days in the first round, where the final concentration 

nitrogen value reached 8 mg N-NH4
+/L and for 2 - 3 days of the second round of research and was 19 

mg N-NH4 
+/L. 

Based on the results of experiments, we can conclude that the use of biological methods as a 

way of purification of waste water is effective. 
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Н.Ю.ВРОНСЬКА, М.С.МАЛЬОВАНИЙ  (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТУ ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВІД МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕН-

НЯ 

Національний університет "Львівська політехніка", 

вул. С.Бандери, 12, Львів, 79013, Україна 

e-mail: Natalya-vronska@rambler.ru 
Мікроорганізми  разом зі стоками потрапляють у водойми, погіршуючи їх санітарний стан 

та викликаючи необхідність спеціального очищення води перед її використанням для господар-

сько-побутових та промислових потреб. Метою роботи було вивчення процесу знезараження 

води ультрафіолетовим методом. Дане дослідження проводилось з метою покращення якості 

води.  

Метод ультрафіолетового очищення має переваги над іншими методами, а саме високий 

ступінь очищення, високі показники знезараження. 

Для того, щоб вивчити вплив дії ультрафіолету на процес знешкодження мікроорганізмів, 

дослідження проводили для чотирьох видів бактерій. А саме, Diplococcus, Bacillus, Psevda-

monos та Sarzyna.  Аналіз проб робили на мікробне число (МЧ). Відбір проб здійснювали перед 

початком експерименту, через 5, 10 та 20 секунд. Встановлено, що мікробне число при збіль-

шенні тривалості процесу зменшується.  

Отримані результати свідчать про високе очищення за допомогою ультрафіолету. 

Досліджувана вода, в яку вносили монокультури роду Bacillus очистилась найкраще. Ступінь 

очищення – 99,9%.  

 

NATALIYA VRONSKA, MYROSLAV MALYOVANYY. (LVIV, UKRAINE) 

DEFINING THE EFFECTIVENESS OF UV IN PURIFICATION OF WATER SOLU-

TIONS FROM MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION 

Lviv Polytechnic National University 

12 Bandera Street, 79013, Lviv, Ukraine 

e - mail: natalya-vronska@rambler.ru 
 

Microorganisms along with sewage come into the water, worsening sanitary condition and caus-

ing the need for special water treatment before domestic and industrial use. The aim of the work was 

to study the process of UV water disinfection. This research was carried out in order to improve water 

quality. 
UV purification method has advantages over other methods, in particular higher degree of purifi-

cation and high levels of disinfection. 

In order to examine the impact of ultraviolet light on the process of neutralization of microor-

ganisms, a study conducted on four types of bacteria – Diplococcus, Bacillus, Psevdamonos and 

Sarzyna. Sample analysis was done on microbial number (MN). Sampling was carried out before the 

start of the experiment, after 5, 10 and 20 seconds. It is determined that microbial number decreases 

with increasing of process duration. 

The results indicate a high degree of purification using UV light. Water samples that were con-

taminated with monocultures genus Bacillus cleansed best. The degree of purification is 99.9%. 
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І.С.ТИМЧУК, М.С.МАЛЬОВАНИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ВПЛИВ НА АГРОЕКОСИСТЕМУ КАПСУЛЬОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДО-

БРИВ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

79013, Львів, Україна вул. Ст. Бандери 12, mmal@polynet.lviv.ua 
 

Поряд із позитивними аспектами використання добрив (збільшення врожаїв, покращення 

якісного складу продуктів харчування) масштабне їх застосування породжує ряд екологічних 

проблем. Найгостріша з них – це забруднення агроекосистеми незасвоєними рослинами елеме-

нтами живлення. Зменшити забруднення навколишнього середовища компонентами мінераль-

них добрив є можливим у випадку застосування добрив пролонгованої дії, а саме: капсульова-

них добрив, які отримують методом покриття частинок добрив оболонками. У капсульованих 

добрив тривалість вивільнення цільового компоненту регулюється товщиною капсули та її 

складом. Заплановано проведення комплексу досліджень капсульованих добрив різних типів. 

Одним із завдань комплексних досліджень є визначення оптимального складу оболонки капсу-

ли. Важливе значення має перевірка речовини, з якої складається капсула, не тільки для забез-

печення пролонгованої дії добрив, а також  на безпечність для навколишнього середовища. На 

основі аналізу даних експериментальних досліджень планується встановити міру впливу кап-

сульованих добрив різних типів на фізико-хімічні властивості ґрунту. На основі аналізу даних 

досліджень фізіологічної активності мікрофлори ґрунту будуть встановлені закономірності 

зміни чисельності мікроорганізмів в залежності від типу застосовуваних капсульованих доб-

рив. В плані досліджень є також визначення впливу капсульованих мінеральних добрив у випа-

дку їх тривалого використання на біологічні показники ґрунту, які визначають його родючість, 

забезпечення рослин ліофільними елементами, а також здатності ґрунтових біогеоценозів про-

тистояти техногенному навантаженню. Завершальним етапом досліджень буде перевірка дії 

капсульованих добрив у польових умовах та визначення коефіцієнта ефективності їх викорис-

тання, який характеризує кількість діючої речовини добрива, яка витрачається на одиницю під-

вищеної врожайності. 

TYMCHUK I., MALYOWANY M. (UKRAINE, LVIV) 

INFLUENCE ON AGROSYSTEM OF CAPSULED MINERAL FERTILIZER  

Lviv Polytechnic National University 

79013, Lviv, Ukraine, st. St. Banderu 12. mmal@polynet.lviv.ua 
 

Close by the positive aspects of the use of fertilizers (increase of harvests, improvement of 

quality composition of foodstuffs) scale their application generates the row of ecological problems. 

The peracute from them is contamination of agroecosystem by the unmastered plants by the elements 

of feed. To decrease contamination of environment the components of mineral fertilizers is possible in 

case of application of fertilizers of the prolonged action, namely: capsuled fertilizers that get the 

method of coverage of particles of fertilizers by shells. In capsuled fertilizers duration of freeing hav-

ing a special purpose to the component regulated in thick capsules and by her composition. Realiza-

tion of complex of researches of capsuled fertilized different types is planned. One of tasks of complex 

researches there is determination of optimal composition of shell of capsule. Verification of substance, 

a capsule consists of that, has an important value, not only for providing of the prolonged action of 

fertilizers, and also  on an unconcern for an environment. On the basis of analysis of these experi-

mental researches it is planned to set the measure of influence of capsuled fertilized different types on 

physical and chemical properties of soil. On the basis of analysis of these researches of physiology 

activity of microflora of soil there will be the set conformities to law of change of quantity of micro-

organisms depending on the type of applied capsuled fertilizers. In the plan of researches there is also 

determination of influence of capsuled mineral fertilizers in case of their protracted use on the biologi-

cal indexes of soil, that determine his fertility, providing of plants, and also capabilities of the ground 

geobiocenosiss to resist to the technogenic loading with liofeel elements. The finishing stage of re-

searches will be verification of action of capsuled fertilizers in the field terms and determination of 

coefficient of efficiency of their use, that characterizes the amount of operating substance of fertilizer, 

that is spent on unit of an increase productivity. 

mailto:mmal@polynet.lviv.ua
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A.M. МАЛЬОВАНИЙ1,2, Й.Й. ЯТЧИШИН2 (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) E. ПЛАЗА1, Й. 

ТРЕЛА1 (ШВЕЦІЯ, СТОКГОЛЬМ), M.С. МАЛЬОВАНИЙ2(УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

КОМБІНУВАННЯ ІОННОГО ОБМІНУ ТА БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НІТРИ-

ТАЦІЇ ТА ANAMMOX ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ АМОНІЙНОГО АЗОТУ З НИЗЬКО 

КОНЦЕНТРОВАНИХ СТОКІВ 

1. Відділ інжинірингу земельних та водних ресурсів, Королівський Технологічний Ін-

ститут (KTH). Teknikringen 76, 10044, Стокгольм, Швеція. E-mail: elap@kth.se 

2. Національний університет «Львівська Політехніка», вул. С.Бандери 12, 79013 Львів.  

E-mail:malovanyy@gmail.com 
Вивчалась перспективна технологія, що ґрунтується на концентруванні амонійного азоту 

зі стоків з використанням процесу іоннного обміну з наступним його вилученням з викорис-

танням процесів часткової нітритації та Anammox. У цій роботі порівнювали три типи іонооб-

мінних матеріалів – сильно кислотний катіоніт КУ-2-8, природний цеоліт та синтетичний цео-

літ типу NaA. Виснаження та регенерацію іонообмінних матеріалів проводили протитечією у 

скляній колоні. Для регенерації використовували розчини NaCl з концентрацією 10-30 г/дм3. 

Було показано, що катіоніт КУ-2-8 підходить найкраще для цілі концентрування амонійного 

азоту завдяки своїй високій обмінній ємності та швидкій регенерації. При використанні синте-

тичних стоків з іонним складом, близьким до міських стоків, було можливим концентрувати 

амонійний азот з 40 до 580 мг NH4-N/дм3. Вища концентрація NaCl дає можливість отримувати 

регенерат іонного обміну з вищою концентрацією амонійного азоту. 

Біологічна складова технології вивчалась шляхом визначення активності ключових груп 

мікроорганізмів за підвищеного солевмісту. Результати показали, що за концентрації NaCl ви-

щої за 15 г/дм3 відбувається часткове інгібування аеробних бактерій окисників амонію (АОБ) та 

майже повне інгібування бактерій Anammox. Таким чином, у випадку застосування неадапто-

ваної культури бактерій, оптимальним є використання для регенерації іонообмінного матеріалу 

розчину NaCl концентрацією 10 г/дм3. За такої концентрації досягається достатнє концентру-

вання амонійного азоту та запобігається інгібування бактерій, що проводять його біологічне 

вилучення. 

A.M. MALOVANYY1,2, Y.Y. YATCHYSHYN2, E. PLAZA1, J. TRELA1, 

M.S. MALOVANYY2 

COMBINATION OF ION EXCHANGE AND BIOLOGICAL PROCESSES OF NI-

TRITATION AND ANAMMOX FOR REMOVAL OF AMMONIUM FROM LOW-

CONCENTRATED WASTEWATERS 

1. Department of Land & Water Resources Engineering, Royal Institute of Technology 

(KTH). Teknikringen 76, 10044, Stockholm, Sweden. E-mail: elap@kth.se.2. Lviv Polytechnic 

National University, Bandery 12, 79013 Lviv, Ukraine. E-mail:malovanyy@gmail.com 
Perspective technology, which is being studied, is based on concentration of ammonium from 

wastewater using ion exchange process with further removal by partial nitritation/Anammox process. 

In this work there were compared three types of ion exchange materials – strong acid ion exchange 

resin KU-2-8, natural zeolite and synthetic zeolite of NaA type. Exhaustion and regeneration of ion 

exchange materials was done countercurrently in a glass column. Regeneration was done with use of 

10-30 g/dm3 NaCl solution. It was shown that KU-2-8 ion exchange resin is suited best for ammonium 

concentration thanks to its high exchange capacity and fast regeneration. When using synthetic 

wastewater with content close to household wastewater it was possible to concentrate ammonium from 

40 to 580 mg NH4-N/ dm3. Higher NaCl concentrations give possibility to reach higher concentration 

of ammonium in regenerate in ion exchange process. 

Biological part of the technology was studied by determining activities of key groups of micro-

organisms at elevated salinities. Results showed that at NaCl concentrations higher than 15 g/dm3 aer-

obic ammonium oxidizers (AOB) are partially inhibited and Anammox bacteria are inhibited almost 

completely. Therefore it is concluded that the optimal concentration of NaCl in regenerant is 10 g/ dm3 

if unadapted culture of bacteria is used. At this concentration both the concentration of ammonium to 

the required level is possible and bacteria responsible for the biological removal are not getting inhib-

ited.  
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М.С. МАЛЬОВАНИЙ, О.Б. КУЛИК, А.М. МАЛЬОВАНИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОПРЕПАРАТІВ  

ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОБУТОВИХ СТОКІВ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

79013, Львів, Україна вул. Ст. Бандери 12, mmal@polynet.lviv.ua 
 

Проведено дослідження ефективності використання різних мікробіологічних препаратів 

для очищення побутових стоків. Побудовано залежності динаміки збільшення кількості виділе-

ного біогазу, збільшення концентрації іонів амонію та біологічного  споживання кисню. 

Оскільки у місцях масових забудов неорганізовані побутові скиди приватних будинків, 

створюють велику екологічну загрозу навколишньому природному середовищу, з появою цілої 

серії мікробіологічних препаратів різних виробників та розвитком біотехнології можна приш-

видшити та зробити більш екологічним процес очищення стічних вод у вигрібних ямах або се-

птиках. Після біологічного очищення води мікробіологічними препаратами, з вигрібних ям (се-

птиків) стоки можна з успіхом використовувати як добриво (для поливу городніх ділянок) або 

без загрози навколишньому середовищу відводити з присадибних ділянок. 

Всі досліджувані препарати з успіхом можуть застосовуватись для очищення побутових 

стоків. Щодо порівняння ефективності досліджуваних препаратів, то аналізуючи дані дослі-

джень можна прийти до висновку, що дещо вищу активність за всіма критеріями (динаміка збі-

льшення кількості виділеного біогазу, динаміка збільшення кількості іонів амонію та біологіч-

ного споживання кисню) продемонстрував препарат “Санекс”. 
 

 
 

M.S. MALOVANYY, О.B. KULYK, А.М. MALOVANYY (UKRAINE, LVIV) 

RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF BIOPREPARATIONS FOR TREAT-

MENT OF DOMESTIC SEWAGE 

Lviv Polytechnic National University 

79013, Lviv, Ukraine, st. St. Banderu 12. mmal@polynet.lviv.ua 
 

The effectiveness of the use of different microbiological agents for treatment of household 

sewage water was investigated. The dependences of the dynamics of the released biogas quantity in-

crease, growth of ammonia ions concentration and biological oxygen use were constructed. 

In places of mass building unorganized domestic discharges of private homes provide great 

ecological threat to the environment. The advent of a group of microbiologic specimens of different 

manufacturers and the development of biotechnology can accelerate and make more environmentally 

friendly the process of wastewater treatment in the cesspools or septic tanks. After the biological 

treatment by microbiological preparations, water from cesspools (septic tanks) can be successfully 

used as fertilizer (for watering garden areas) or with no threat to the environment can be diverted out 

of farmlands. 

All studied preparations can be successfully used for treatment of domestic sewage. As for 

comparison of the effectiveness of the studied preparations, after analyzing the research data can be 

concluded that the preparation “Saneks” showed slightly higher activity for all criteria (dynamic of 

increase of the number of the selected biogas, dynamic of increase of ammonium ions and biological 

oxygen demand). 

mailto:mmal@polynet.lviv.ua
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О.В. СИДОРЧУК, Я.М. ГУМНИЦЬКИЙ ( УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

СОРБЦІЯ ІОНІВ КУПРУМУ НА ЦЕОЛІТІ РІЗНОГО ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ 

Національний університет “Львівська політехніка”,mmal@lp.edu.ua 

 
Важкі метали є небезпечними забрудниками з токсичними властивостями. Забруднення 

водойм їхніми солями є актуальною проблемою. Для очищення виробничих стічних вод усе 

частіше застосовують природні  цеоліти різних родовищ, які добре зарекомендували себе як 

іонообміні матеріали та сорбенти. 

Для проведення досліджень, наважку цеоліту масою 600г було розсіяно на 4 фракції. 

Основну частину складали  дві фракції з діаметром зерен більше 2мм – 50%  і  1-2 мм – 40% 

інші фракції з діаметром зерен 0,5-1 і менше 0,5мм складали 6 і 4 % відповідно. 

Визначення сорбційної здатності цеоліту проводили при температурі 20 оС. Модельний 

розчин готували на дистильованій воді, змінюючи концентрацію міді від 0,01 до 10 г/л. Об’єм 

розчину приймали 250мл, наважка цеоліту – 1г. Приготовані розчини перемішували, а потім 

залишали у стані спокою, повторюючи такі операції через кожних 12год. Через 36 год від поча-

тку експерименту відбиралипробу та титрували тіосульфатом натрію. Після чого проводили 

розрахунки і будували ізотерми. Ізотерми адсорбції свідчать про те, що чим дрібніша фракція, 

тимбільша поглинальна здатність адсорбенту. А це в свою чергу доказує,  що площа поглина-

льної поверхні дрібнішої фракції більша, ніж у крупнозернистої. 
 

O.V. SIDORCHUK, Y. M. HUMNYTSKYY (UKRAINE, LVIV) 

SОRPTION OF COPPER IONS ON ZEOLITE OF DIFFERENT FRACTIONAL 

COMPOSITIONAL 

Lviv Polytechnic National University 

79013, Lviv, Ukraine, st. St. Banderu 12. mmal@polynet.lviv.ua 

 
Heavy metals are dangerous pollutants with toxic properties. As their salts contaminate water, 

pollution of water bodies is an urgent problem. For the treatment of industrial wastewater natural zeo-

lites from different deposits are increasingly used. They have proven themselves as good ion exchang-

ers and sorbents. 

For research zeolite sample weighing 600 g was dispersed into 4 fractions. The main part con-

sisted of two fractions of grains with a diameter of more than 2mm - 50% 1-2 mm - 40%. There were 

other factions of grains with a diameter of 0.5-1 and less than 0.5 mm, i.e. 6 and 4% in accordance. 

Determination of adsorption capacity of zeolite was carried out at a temperature of 20 OС. 

Model solution was prepared in distilled water by changing the copper concentration from 0.01 to 10g. 

The volume of solution was 250ml, zeolite sample - 1g.  Prepared solution was stirred, and then it was 

left at rest, such operation has been repeated every 12 hours. After 36 h from the start of the experi-

ment a sample was selected and titrated with sodium thiosulfate. Then calculations were performed 

and isotherms were constructed. Adsorption isotherms have shown that the smaller the fraction, the 

greater the absorptive capacity of the adsorbent. This in turn proves that absorptive surface area of the 

smaller fraction is greater than absorptive surface area of coarse. 

mailto:mmal@lp.edu.ua
mailto:mmal@polynet.lviv.ua
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Ю.В.ПИЛИПЕНКО, В.А.КОРНИЕНКО., И.А.ШАХМАН., О.Э.ДОВБЫШ,  

А.А.ЛИПИСИВИЦКИЙ (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЙМЕННЫХ ВО-

ДОЕМОВ НИЗОВИЙ РЕЧНЫХ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ НИЗОВИЙ ДНЕПРА)  

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна, 

m_p_kulyk@pisem.net) 
Сегодня особо пристального внимания требуют низовья крупных речных систем, в пер-

вую очередь их плавневые участки. В качестве примера можно обратить внимание на пойму 

Низовий Днепра, которая представляет собой огромный «организм», включающий в себя более 

200 водоёмов (озёр, лиманов и заливов), разветвленную систему проток, ериков общей пло-

щадью более 80 км2, в том числе 18 озёр, площадь которых превышает 1 км2 . 

Водоёмы пойменного типа в низовьях речных систем выполняют ряд исключительно ва-

жных функций: аккумулируют значительные объемы пресной воды; являются природной се-

диментационно-очистительной системой; играют огромную роль в естественном воспрои-

зводстве, зимовке и нагуле ценных проходных, полупроходных и жилых видов рыб; являются 

местом обитания редких, исчезающих и эндемичных видов флоры и фауны, которые занесены 

в государственные Красные книги, Европейский  и Мировой Красные списки; имеют уникаль-

ное рекреационное значение; играют важную социальную роль, так как вдоль берегов водных 

объектов рассредоточены многочисленные населенные пункты. К большому сожалению, необ-

ходимо констатировать, что пойменные водоёмы низовий речных систем, в частности Днепра, 

подверглись и продолжают подвергаться чрезмерной антропогенной нагрузке, что привело к 

потере их способности к самоочистке и самовосстановлению. Потребительское отношение к 

этим ценнейшим природным водным ресурсам обусловило проявление целой вереницы негати-

вных процессов – эвтрофикация, заиливание, заболачивание, формирование сероводородных 

зон, снижение полезных объемов пресной воды, потеря её качественных характеристик.  

Главным принципом в водоохраной деятельности по отношению к пойменным водоемам 

низовий рек является сохранение этих уникальных природных гидроэкосистем как целостных 

экологических единиц организации и функционирования. При этом представляется целесооб-

разным рассмотреть два возможных сценария в решении обозначенной проблемы: 1-й путь – 

пассивный (созерцательный), по которому, не вмешиваясь в необратимый процесс деградации 

плавневой системы, можно дожидаться ее постепенной трансформации в водно-болотные уго-

дья; 2-й путь – активный, требующий экологически оправданного технического и биологиче-

ского вмешательства. 

Одним из действенных элементов 2-го пути является реализация Региональных программ 

возрождения пойменных водоёмов низовий речных систем, которые должны преследовать ос-

новную цель – восстановить природное состояние пойменных водоемов, оптимизировать их 

гидрологические, физико-химические и гидробиологические параметры, вернуть им соответст-

вующие водо- и рыбохозяйственный статусы, обеспечить комплексность и рациональность ис-

пользования водных и биологических ресурсов. Такая программа для возрождения пойменных 

водоемов Низовий Днепра разработана, прошла научное обсуждение и общественные слуша-

ния, утверждена на региональном уровне и принята к реализации. Она определяет стратегию и 

пути решения исключительной по актуальности экологической проблемы – восстановление 

природной среды, что позволит сохранить в пределах Низовий Днепра редкие, исчезающие и 

эндемичные виды растительного и животного мира, 14 из которых занесены в Красную книгу 

Украины, МСОП, Европейский Красный список.  

Региональная программа имеет многоцелевой характер, и предусматривает проведение 

комплексных научно-исследовательских работ и организацию системы экологического 

мониторинга, разработку и внедрение экологически обоснованных и ресурсосберегающих 

технологий, направленных на мелиорацию пойменных водоемов Низовий Днепра и 

восстановление их природного состояния. Реализация программы позволит гармонизировать 

хозяйственную и экологическую функции, что вселяет надежду на предотвращение деградации 

уникальных гидроэкосистем, подаренных нам природой. 

mailto:m_p_kulyk@pisem.net


 

Семінар 5                                                                                                          Seminar 5 

157 

О.А.ДЮДЯЄВА (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ –  

ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ  

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна 

dyudyaeva.olga@gmail.com  
В екологічному сільському господарстві ЄС використовують термін «organic farming» 

(органічне сільське господарство), який означає сприятливі для навколишнього середовища 

умови ведення сільського господарства, у тому числі ресурсозберігаючі форми. Органічне сіль-

ське господарство - це система виробництва, яка підтримує стан ґрунтів, екосистем і людей, 

базується на екологічних процесах, біорізноманітті, з урахуванням місцевих умов, а також на-

магається уникати методів з несприятливими наслідками. Важливою умовою такого господа-

рювання є точне дотримання низки екологічних умов, обмежень і вимог. 

Органічними або екологічно чистими вважаються продукти, виготовленні з дотриманням 

вимог відповідних стандартів, які підтверджують їх екологічність на всіх стадіях життєвого 

циклу продукції. На сьогодні у світі склалися три міжнародні системи стандартів екологічного 

виробництва та переробки: Директива ЄС з органічного виробництва і маркування органічних 

продуктів № 834/2007 від 28 червня 2007р. і Директива ЄС № 889/2008 від 5 вересня 2008р., що 

встановлює детальні правила виконання Директиви ЄС № 834/2007 в частині органічного ви-

робництва, маркування та організації контролю, Codex Alimentarius Guidelines for Organically 

produced food 1999/2001 та IFOAM Basic Standards (IBS). На базі цих стандартів у різних краї-

нах світу розробляються та впроваджуються державні норми і правила органічного виробницт-

ва, з урахуванням фізико-географічних, соціальних та економічних особливостей цих країн. 

Станом на 01.01.2011 р. органічне сільське господарство практикується в 160 країнах світу. І 

якщо в 1998 р. в світі під органічними сільськогосподарськими угіддями було зайнято близько 

8 млн. га, то в 2010 р. ці площі збільшились у 5 разів, а кількість господарств, що займаються 

органічним виробництвом, на сьогодні більше 700 тис. Але, частка органічних земель ще дуже 

низька - 0,65% від площі всіх сільськогосподарських угідь світу. Серед лідерів - країни Західної 

Європи. 

Ринок органічних продуктів (екологічно чистих) України швидко зростає, що робить йо-

го особливо привабливим для учасників ринкових відносин, проте вихід на цей ринок вимагає 

значних капіталовкладень і характеризується високим ризиком. Крім того, критерії віднесення 

товарів до екологічно чистих нечіткі та неструктуровані. Але, вже сьогодні багато хто із спо-

живачів вважають приставку "біо" гарантією екологічної чистоти. Утворився окремий і дуже 

важливий сегмент споживачів екологічних товарів, у першу чергу продуктів харчування, - це 

діти, тому наповнення ринку такою продукцією має стати однією з першочергових задач розви-

тку вітчизняного агропромислового комплексу. З прийняттям та наданням чинності Закону Ук-

раїни «Про органічне виробництво», який сьогодні знаходиться на доопрацюванні, лише роз-

почнеться формування нормативно-правової бази з органічного виробництва в Україні. Насту-

пним етапом буде розробка технічних регламентів, підзаконних актів, де будуть виписані тех-

нічні вимоги щодо впровадження, становлення та роботи виробництв, органів державного кон-

тролю, консультаційних та сертифікаційних агенцій. Із розробкою та обговоренням проекту 

Закону розпочато регулювання сектору органічного виробництва в Україні. Виробники органі-

чної продукції будуть захищені Законом при здійсненні ними діяльності, практикуючи принци-

пи органічного сільського господарства. Це, в свою чергу, розширить асортимент сільськогос-

подарської продукції, поліпшить її якість, збільшить кількість органічної продукції, сформує 

справедливу ціну на неї, появиться офіційна статистика щодо підприємств, що займаються ор-

ганічним виробництвом, а також площ і переліку органічної продукції в Україні.  

Таким чином, розвиток виробництва органічної продукції (екологічно чистої та безпеч-

ної) в Україні є інновацією в її господарському комплексі. Такі виробництва мають стати висо-

корентабельними, одержувати більші прибутки та бути екологічно безпечними.  

mailto:dyudyaeva.olga@gmail.com
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П.М БОЙКО (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ  ХЕРСОНЩИНИ В СИСТЕМІ  ДНІПРОВСЬ-

КОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРУ 

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна  
Дніпровський екологічний коридор є одним з найважливіших меридіональних екокори-

дорів Національної екомережі України, який  займає долину річки Дніпра та прилеглі до неї 

території плакорів. Нами досліджувалась його південна частина, що розташована в межах 

Херсонської та, частково, прилеглих сусідніх областей. Однією з головних складових екокори-

дору є велика кількість водних об’єктів, які зазнають значного негативного антропогенного 

впливу. Проте з ними пов’язана життєдіяльність великої кількості тварин і рослин водно-

болотних угідь, в тому числі рідкісних та зникаючих видів, які взяті під охорону – включені до 

червоних списків та книг різних рівнів. В результаті проведених досліджень виявлено, що те-

риторія південної частини Дніпровського екокоридору відіграє важливу роль у збереженні ви-

дового різноманіття та кількісного багатства,  в тому числі  - раритетного фіторізноманіття - 16 

видів, представників 15 родів 15 родин 8 класів 5 відділів 2 підцарств, та раритетного зоорізно-

маніття - 90 видів,  представників 77 родів 29 рядів 10 класів 6 типів 2 підцарств. Особливо ва-

жлива її роль у збереженні птахів. За методикою каталогізації місць існувань птахів водно-

болотних угідь IBA виділено 6 ділянок, що мають високий національний або міжнародний при-

родоохоронний статус: Кінбурнський півострів;  Козацькі острови в заплаві Дніпра нижче Ка-

ховської греблі; околиці с. Князе-Григорівка (Каховське водосховище); Каїрська балка (Кахов-

ське водосховище); дельта р. Дніпра; Ягорлицька та Тендрівська затоки, на території яких іс-

нують Чорноморський біосферний заповідник (89129 га), рамсарські угіддя “Ягорлицька зато-

ка” (40000 га) та “Тендрівська затока” (55000 га). Раритетне біорізноманіття охороняється в за-

казниках загальнодержавного значення «Станіславський» і «Олександрівський», в заказниках 

місцевого значення «Шаби», «Широка Балка», «Софіївський» та  «Інгулецький лиман», що 

створені на основі наших  наукових обґрунтувань в попередні роки. Можна також вказати ще 

пам’ятки природи місцевого значення -  «Озеро Соляне» («Грязеве»)  у Голій Пристані та  «Бі-

лозерські джерела» на березі озера Білого з водою, що не замерзає взимку. Ці території, а також 

озера, що розташовані в с. Бехтери, біля с. Геройське, солоні і прісні озера в Буркутському ліс-

ництві Голопристанського району, біля ландшафтного заказника «Саги» в Цюрупинському 

районі та деяких інших місцях вздовж Дніпровського екокоридору є перспективними для май-

бутнього заповідання їх як водно-болотних угідь національного та міжнародного значення, з 

якими пов’язано перебування значної кількості птахів водно-болотного комплексу. 

Серед рідкісних та зникаючих видів тварин Дніпровського екокоридору найбільше пред-

ставництво мають тварини солоних водойм, різноманіття яких значно зменшилось, а кількість 

рідкісних видів (серед яких 7 видів вже зникли) складає 52. На відміну від них кількість рідкіс-

них тварин, пристосованих до умов існування прісноводних акваторій, складає 18 видів, з яких 

зниклим вважається 1 вид. Шість видів з 8, що зникли, є особливо цінними промисловими ри-

бами, тому головним фактором їх знищення був надмірний вилов. Серед рідкісних та зникаю-

чих видів рослин водно-болотного комплексу Дніпровського екокоридору переважають рідкіс-

ні рослини прісних водойм (10 видів), у зв’язку з більшим ступенем антропогенного впливу на 

річкові екосистеми та ендемізму. Рідкісні рослини солоних водойм представлені 5 видами во-

доростей. 

Таким чином, територія Херсонщини, а саме басейн р. Дніпро, внаслідок її багатства на 

прісні та солоноводні водойми, є надзвичайно важливим осередком існування водно-болотних 

угідь міжнародного значення, які є анклавом збереження цінного біологічного різноманіття.  
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И.А.ШАХМАН, Ю.В.ПИЛИПЕНКО, А.А.ЛИПИСИВИЦКИЙ,  

О.О.ДЕМЬЯНОВА (УКРАЇНА, ХЕРСОН) 

ОПТИМИЗАЦИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА РЕКИ НИЖНЕГО ПРИ-

ДНЕПРОВЬЯ 

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна, 

m_p_kulyk@pisem.net) 
Мировой опыт показывает, что расходы на прогнозирование и предупреждение катаст-

роф на 1–2 порядка ниже, чем расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий, ко-

торые уже произошли. В этой связи весьма актуальна разработка мероприятий и рекомендаций, 

которые можно получить с помощью математических моделей. Возможность предсказания 

влияния орошения на годовой сток обеспечит оперативный и долгосрочный контроль за состо-

янием водных ресурсов на территориях с развитой водохозяйственной и мелиоративноё дея-

тельностью. 

С целью разработки методик расчета характеристик годового стока в естественных и на-

рушенных хозяйственной деятельностью условиях была использована имитационная стохасти-

ческая модель “климат – сток”. Первым этапом реализации модели является оценка естествен-

ного годового стока на основе метода водно-теплового баланса с использованием метеорологи-

ческих данных прошлых лет. Второй этап заключается в оценке воздействия водохозяйствен-

ных преобразований (орошение за счет реки-донора, орошение за счет местных водных ресур-

сов, дополнительное испарение с водной поверхности искусственных водоемов) на характерис-

тики годового стока с использованием имитационной стохастической модели бытового стока. 

На основе метода водно-теплового баланса получена карта изолиний норм годового климати-

ческого стока, который является тождественным естественному зональному стоку в период до 

начала значимых климатических изменений. Для малых и средних водосборов с площадью 

меньшей второй критической установлены коэффициенты влияния факторов подстилающей 

поверхности. Для части Нижнего Приднепровья было выполнено районирование статистиче-

ских параметров на основе метода совместного анализа данных. 

На основе уравнений водохозяйственных балансов водосборов, представленных в веро-

ятностной форме, выполнено имитационное стохастическое моделирование, результаты кото-

рого в виде непосредственно статистических параметров, определенных для каждого уровня 

развития хозяйственной деятельности, или в виде коэффициентов антропогенного влияния, 

обобщены при помощи метода множественной линейной регрессии. Получены регрессионные 

уравнения, которые позволяют оценить коэффициенты антропогенного влияния в зависимости 

от показателей антропогенных преобразований для рек зоны недостаточного увлажнения (рек 

Нижнего Приднепровья) в условиях наличия искусственных водных объектов, забора воды на 

орошение из местных ресурсов или в условиях орошения за счёт рек-доноров. Среднее относи-

тельное отклонение фактических и расчётных величин находится в пределах + 10%. Результаты 

имитационных стохастических экспериментов были обобщены путём использования метода 

пошаговой множественной регрессии с целью получения аналитических форм функций откли-

ка. Для территории Нижнего Приднепровья получены зависимости, которые описывают влия-

ние основных водохозяйственных преобразований. 

С целью формирования стратегии управления водными ресурсами Нижнего Приднепро-

вья в будущем в модель ”климат – сток” были введены данные об изменениях климата в соо-

тветствии с рекомендованными Второй Всемирной Климатической конференцией (Жене-

ва, 1990 г.) сценариями. По данным этих сценариев в Нижнем Приднепровье будет происхо-

дить уменьшение водных ресурсов, что обусловит изменения  допустимых масштабов водохо-

зяйственных преобразований. При условии уменьшения водных ресурсов в виде климатическо-

го стока на 50% (по сценарию 1) критические (разрушительные) значения площадей водной 

поверхности и сельскохозяйственных оросительных массивов также уменьшатся, появится 

риск безвозвратного разрушения естественных водных ресурсов при сохранении современного 

уровня водохозяйственного освоения территории. Даже с учётом дополнительного поступления 

стока в реки при наличии на водосборах массивов, которые орошаются за счёт рек-доноров, 

водные ресурсы Нижнего Приднепровья будут существенно уменьшаться. 

mailto:m_p_kulyk@pisem.net
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Н.О. ЧОРНЮК, М.А. ПЕТРОВА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35,  

м. Львів, 79007, ecology.konference@gmail.com 
 

 Полівінілхлорид (ПВХ) – матеріал, що широко використовується в промисловості та 

побуті. На його основі виробляють пластичні маси та композиційні матеріали – вініпласт, плас-

тикат, газонаповнені полімери, які використовують для виготовлення різних апаратів та дета-

лей хімічної апаратури, труб, футерування, пакувальних матеріалів, нанесення антикорозійних 

та електроізоляційних покрить, теплоізоляції. 

На сьогоднішній день найбільш прогресивним методом виробництва є суспензійна по-

лімеризація. Основною екологічною  загрозою при виробництві ПВХ  є стічні води та газові 

викиди. 

У технологічному процесі утворюються наступні види стічних вод: відпрацьована вода 

процесу полімеризації вінілхлориду, конденсати, що утворюються на стадіях дегазації вініл-

хлориду, вода після промивки технологічного обладнання. 

Відпрацьовані і промивні води виробництва ПВХ забруднені полімерними частинками, 

зваженими і розчиненими органічними речовинами (емульгатори, залишки ініціатора, добавки) 

і неорганічними сполуками (буферні солі, кислотні залишки, тощо) Наприклад, стічні води ви-

робництва суспензійного ПВХ містять до 800 мг/л зважених речовин, до 400 мг/л розчинених 

органічних речовин і до 100 мг/л розчинених неорганічних солей. Найбільш ефективними і 

економічно вигідними є методи очищення стічних вод методом коагуляції та флокуляції або 

ультрафільтрації та озонування 

Відхідні гази виробництва містять газоподібний вінілхлорид і підлягають вловлюванню 

з наступною регенерацією вінілхлориду конденсаційно-адсорбційним методом. 

 

N.О. CHORNIUK, М.А. PETROVA (UKRAINE, LVIV) 

ECOLOGICAL SAFETY OF POLYVINYLCHLORIDE PRODUCTION 

Lviv State University for Vital Activity Safety, 35 Kleparivska Str., Lviv, 79007, ecolo-

gy.konference@gmail.com 
Polyvinylchloride (PVC) is a material widely used in industry and everyday life. It’s a basis 

for plast and composites, namely elastron, gas-filled polymers that are used for devices and compart-

ments of chemical apparatus, pipes, inner lines, packing materials, anticorrosive, insulative and heat 

covering. 

Nowadays suspension polymerization is the most progressive production method. The main 

environmental hazards of production are gas emissions and wastewater. 

Technological process generates wastewater during polymerization of vinyl chloride, conden-

sate after vinyl chloride degassing, washing of technological equipment.  

Wastewater of PVC production is polluted by polymer compartments, suspended and soluble 

organic compounds (namely emulsifier, residue of initiating agent and additives). For example, 

wastewater of suspension PVC production contain 800 ppm of suspended solids, up to 400 ppm of 

soluble organic compounds and up to 100 ppm of soluble inorganic salts. The most environmentally 

and economically effective methods of wastewater treatment is coagulation and flocculation or ultra-

filtration and ozonization.  

Gas emissions of PVC production contain gaseous vinyl chloride and are to be treated by con-

densation and adsorption technology with vinyl chloride recuperation.  

http://www.lingvo.ua/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82&translation=elastron&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=polymerization&srcLang=ru&destLang=en
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1Л.І.ЧЕЛЯДИН, 2М.С.МАЛЬОВАНИЙ, 2О.П.НОВОСАД (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

МЕТОДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ТА 

ЇХ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
1Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

2НУ «Львівська політехніка» 

 Забруднення довкілля спричиняється трьома основними чинниками – не достатньою 

ефективністю очисних споруд, накопиченням техногенних відходів та відсутністю ресурсозбе-

рігаючих технологій їх переробки, які приводять до забрудненням гідросфери і атмосфери та 

ґрунтів. Всього у відвалах ТЕС, териконах шахт, шламо- та мулонакопичувачах України нагро-

маджено 30-33 млрд. тонн твердих промислових відходів із них близько 3,3 млрд. м3 шламів 

водоочищення.. У ІФНТУНГ та НУ «Львівська політехніка» розробленні нові технології пере-

роблення золошлакошламових відходів (патенти №№16950, 13742). Згідно з запропонованою 

високотемпературною технологією перероблення відходів проводили так: шлак ТЕС, шлам во-

доочищення стічних вод та інші компоненти диспергували, змішували у певних співвідношен-

нях, гранулювали і у результаті термооброблення (600-850 ˚С) одержували вуглецевомінеральні 

матеріали (ВММ). Такі ВММ є ефективними фільтрувальними та сорбційними матеріалами у 

процесах водоочищення стічних вод різних галузей виробництва. У низькотемпературних (20-

200 ˚С) методах  переробляють золошлакошлами, які містять токсичні компоненти в незначних 

кількостях, що сприятиме зменшенню кількості техногенних забруднень, а також є менш енер-

гозатрат ними. Отже, запропоновані нами низько- і високотемпературні методи утилізації зо-

лошлаку ТЕС і шламів водоочищення стоків гірничих, комунальних та целюлозно- паперових 

виробництв  у нові матеріали сприяють економії енергоресурсів. Для врахування впливу змен-

шення техногенних відходів на довкілля нами запропоновано формулу розрахунку інтегрально-

го показника екологічної безпеки об’єкта (ІПЕБО). Встановлено, що нові розроблені технології 

зменшують надходження забруднень у довкілля з об’єктів, а це дає  змогу підвищити ІПЕБО на 

1,6-2,3 бали  і підвищить рівень екологічної безпеки об’єктів, регіону та держави. 
1L.I. CHELYADYN, 2M.S.MALОVANYY, 2A.P.NOVOSAD (UKRAINE, LVIV) 

METHODS FOR CONVERSION OF WASTE INDUSTRIAL PROJECTS AND 

THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT 
1Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

2 Lviv Polytechnic National University 

 Pollution caused by three main factors - inadequate performance of treatment facilities, the ac-

cumulation of man-made waste and lack of resource-recycling technologies that lead to pollution of 

the hydrosphere and atmosphere and soil. Total in dumps TPP, waste banks mines, sludge and mulo-

nakopychuvachah Ukraine accumulated 30-33 billion tons of solid industrial wastes including approx-

imately 3.3 billion m3 of sludge water treatment .. In IFNTUOG and "Lviv Polytechnic" developing 

new technologies zoloshlakoshlamovyh processing waste (patent number number 16950, 13742). Un-

der the proposed technology hightemperature processing wastes carried as follows: TPP slag, sludge 

waste water purification and other components are dispersed, mixed in certain proportions hranulyuva-

ly and as a result of heat treatment (600-850 ˚ C) received vuhletsevomineralni materials (AMM). 

Such AMM are efficient filter and sorption materials in the processes of purification of waste water of 

various industries. At low temperature (20-200 ˚ C) methods of processing zoloshlakoshlamy that con-

tain toxic ingredients in small quantities, which will reduce the number of man-made pollution and 

energy costs are less of them. So, we offer low-and high-temperature methods of disposal zoloshlaku 

thermal and water treatment sludge waste mining, utilities, pulp and paper industry in new materials 

contribute to energy savings. For the treatment of reduction of man-made waste on the environment 

we proposed formula for calculating the integral indicator of ecological security object (IPEBO). Es-

tablished that the new developed technology reduces the flow of pollution into the environment of ob-

jects, which allows a greater IPEBO at 1,6-2,3 points and increase the level of environmental safety 

facilities, region and state. 
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A. FILIPPOV (RUSSIA, MOSCOW) 

OPENING OF THE PORES IN HYDROPHOBIC MEMBRANES DURING NANO-

FILTRATION OF AQUEOUS-ALCOHOL MIXTURES 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University),  

65-1 Leninsky Prospekt, Moscow, Russia, 119991,  

filippov.a@gubkin..ru 

 
 There is a lack of fluid flow through the membrane under considerable pressure drops depend-

ing on concentration of organic matter during nanofiltration of aqueous–alcohol mixtures (ethanol, 

butanol, propanol) through hydrophobic membranes based on poly (trimethylsilyl propyne) - PTMSP 

[1] and poly (4-methyl-2-pentyne) – PMP [2]. The effect is explained by the fact that membrane sur-

face is hydrophobic, and in order to start the filtering process it is necessary to overcome the capillary 

pressure that arises in the membrane pores which have some characteristic distributions along the ra-

dius [3]. The resulting percolation threshold of the liquid is an important characteristic of the effec-

tiveness of nanofiltration of aqueous–alcohol mixtures through polymer membranes. Weighing and 

volumetric methods which are usually used to determine this quantity are very time consuming. There-

fore, the development of express methods for assessing the threshold of the liquid flow and optimize 

the precision experiments is an urgent task. In developing such procedures, dependence of capillary 

pressure or flow rate of liquid through the membrane pores on the wettability of the membrane materi-

al by this liquid can be used [4]. Through theoretical investigation three distribution laws for the pore 

radii are considered, i.e. normal-logarithmic law, exponential-power law and approximate triangular 

law. Originally the meniscus, which radius depends on the capillary radius, is formed in each capillary 

(pore), and the meniscus radius can be determined by the contact angle (wettability of the membrane 

material). We assume the Hagen-Poiseuille law for the liquid motion inside each membrane pore. The 

liquid flux through the membrane is a sum of individual fluxes through all opened pores and can be 

calculated by integrating over these pores. We found that the dependence of the liquid flux on the 

pressure difference is nonlinear for small pressure differences, and asymptotically tends to linear law 

at large pressure differences. So we are able to describe the behavior of the flux of aqueous-alcohol 

mixtures of different concentrations by varying the membrane pressure drop using our mathematical 

model without any fitting parameters.  

 In this work we also analyzed the wetting and the modifying effect of aqueous solutions of 

butanol in the concentration range C = 0.15 ÷ 1.0 M with respect to the PMP film. It was shown that 

the wetting tension isotherm has a maximum at C = 0.125 M, which appears to be associated with a 

decrease in the concentration of butanol in the solution which is in contact with the membrane surface, 

compared with the initial solution concentrations C ≥ 0.125M. Using method of Owens-Wendt-Kabli, 

we defined the polar and dispersion components of the specific surface free energy for the initial PMP 

membrane and studied their variation for the adsorption modification of the polymer by aqueous solu-

tions of butanol. It was found that with increasing concentration of the modifying solution, first com-

ponent decreases and second – increases to the constant values for C ≥ 0.125M. This result may be 

related to decompression of the surface layer of the PMP film, due to the inclusion of a polar liquid in 

the polymer. 

The present work is supported by the Russian Foundation for Basic Research (project № 11-08-01043). 
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E. LEVLIN (SWEDEN, STOCKHOLM) 

EXTENDED SOLIDS RETENTION PROCESS WITH SLUDGE RECIRCULATION 

FOR INCREASING BIOGAS PRODUCTION AT ANAEROBIC DIGESTION 

Royal Institute of Technology, KTH levlin@kth.se 

 

In 2008 IVL Swedish Environmental Research Institute and KTH Royal Institute of Technology 

jointly took over the responsibility for the R&D facility for wastewater purification Hammarby 

Sjöstadsverk. The facility consists of different pilot-scale lines for wastewater and sludge treat-

ment/handling. The facility with the possibilities for tests, demonstration, analyses, etc. is used for ed-

ucation, including degree projects and collaboration with national and/or internationally scientists. 

 

One of the projects that have been initiated at Sjöstadsverket aims at increasing the biogas pro-

duction by optimized the digestion process. The overall goal is to increase the degree of digestion to 

over 60% and reducing the hydraulic retention time from 20 days to 10 days. To achieve this an ex-

tended solids retention process with an anaerobic mesophilic digestion combined with a sludge recir-

culation was used. The effluent from the digester was dewatered with a centrifuge and recirculated to 

maintain a relatively high solid content within the digester.  
 

The results obtained are very promising. The hydraulic retention time was reduced to 10.6 days 

while the sludge retention time increased to 218 with 78,7 % reduction of VS, organic content in the 

sludge. However, OLR, organic load rate to the digester, of 0.69 kg VS/(m3∙day) was relatively low 

compared to sludge digestion at Henriksdal wastewater treatment plant with 1.5 kg VS/(m3∙day). In 

order to increase the load external sludge had to be taken from Henriksdal wastewater treatment 

plant. At increasing the OLR from 2.05 to 3.15 kg VS/(m3·day) measurement of biogas production 

indicated that biogas yield was enhanced by 73%, with a maximum production of 14.5 m3/day and 

methane content was merely promoted by 10.5%, to the highest value of 63%. Specific gas production 

(SGP), was observed to be 0.65 Nm3/kg VSin. 
 

BMP, Biochemical Methane Potential tests of gas potential was made to determine the effect 

of sludge reprocessing on the activity of the methane bacteria. BMP tests are normally used to meas-

ure in batch digestion the anaerobic degradability of a given substrate, which are mixed with an inocu-

lum, source for methane bacteria. In this study digested sludge from Sjöstadsverket (S1) and Henriks-

dal (H2) was used as inoculum. At BMP tests with an inoculum to substrate ratio of 2:1 based on VS 

content, S1 and H2 production of CH4 (in NL, Normal Liters) during the 20 days test period was 0.29 

NL/gVS and 0.33 NL/gVS respectively. In a second BMP tests with the same amount of substrate and 

inoculum for each sample, S1 had a higher methane potential than H2, 0.31 NL/gVS and 0.29 NL/gVS 

respectively. All BMP tests with Sjöstadsverket inoculum produced a larger volume of total accumu-

lated gas. This imply that methane bacteria grown in the digester at Sjöstadsverket can endure a higher 

OLR and that the digested sludge has high potential to produce biogas.  
 

http://www.sjostadsverket.se/Start_en.html 

 

http://www.kth.se/en/abe/inst/lwr/grupper/va-teknik/va-teknik-1.47297 

mailto:levlin@kth.se
http://www.sjostadsverket.se/Start_en.html
http://www.kth.se/en/abe/inst/lwr/grupper/va-teknik/va-teknik-1.47297
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В.М.ШМАНДИЙ, Е.В.ХАРЛАМОВА, Т.Е.РИГАС (УКРАИНА, КРЕМЕНЧУГ) 

АТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОСТРУКТУРОВАНЫХ  

СОРБЕНТОВ 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, вул. Першот-

равнева, 20, м. Кременчук. 96300, E-mail: ecol@kdu.edu.ua 
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития современной техно-

логии очистки сточных вод от вредных веществ является создание новых эффективных адсор-

бентов. Используемые в настоящее время адсорбенты характеризуются достаточно высокой 

стоимостью, сложностью технологии получения и регенерации. Таким образом, поиск и созда-

ние новых, дешевых и эффективных адсорбентов, в особенности на основе отходов, является 

актуальной научно-практической задачей.  

В лабораторных условиях в Кременчугском национальном университете по разработан-

ной нами методике получен адсорбент на основе растительных отходов, а именно, лузги гречи-

хи. Перспективность использования последней обусловлена тем, что основными химическими 

компонентами этого отхода являются:  целлюлоза – 34%, гемицеллюлозы – 30%, лигнин – 17% 

и экстрактивные вещества. Фибриллярное строение целлюлозы и лигнина характеризуется до-

вольно развитой пористой структурой, что определяет механическую прочность сырья. Геми-

целлюлозы представляют собой смеси полисахаридов (пентозанов и гексозанов), имеющих 

способность к гидролизу под воздействием кислот. 

Применяемая в наших исследованиях технология позволяет получить адсорбенты, зна-

чительно отличающиеся структурно, так как формирование свободных пор происходит непо-

средственно во время синтеза (в сравнении с активированным углем, при получении которого 

требуется дополнительная стадия удаления смол и продуктов неполного сгорания). Это значи-

тельно улучшает технологичность получения адсорбента и  при больших объемах его исполь-

зования можно получить заметный экономический эффект. 

Особенностью формирования наноразмерных частиц является сочетание высокой ско-

рости зарождения кристаллической фазы с малой скоростью ее роста. Нами проведен механо-

химический синтез  – получение частиц путем агрегации отдельных атомов, что позволяет 

рассматривать единичные атомы как нижнюю границу нанохимии. Верхняя граница определя-

ется количеством атомов в кластере, когда дальнейшее увеличения размера частиц не ведет к 

качественным изменениям химических свойств. При этом происходит механическая обработка 

адсорбента, в результате которой имеет место измельчение и пластическая деформация 

веществ. Измельчение материалов сопровождается разрывом химических связей, что определя-

ет возможность последующего образования новых связей, то есть протекания механохимиче-

ских реакций. Механическое воздействие при измельчении материалов является импульсным. 

При этом возникновение поля напряжений и его последующая релаксация происходят не в те-

чение всего времени пребывания частиц в реакторе, а только в момент соударения частиц и в 

короткое время после него. Механохимическим способом получаем порошки с размером час-

тиц от 200 до 10 нм. 

Установлено, что для улучшения адсорбционных свойств необходимо добиться разрыва 

Ван дер Ваальсовских сил, возникающих вследствие электростатического взаимодействия ди-

полей. С этой целью нами проведено измельчение адсорбента, получен гранулометрический 

состав. Результаты исследований, в том числе электронной микроскопии, позволили устано-

вить основные  физико-химические параметры наноадсорбента. Наличие микропор размером 

порядка 0,5 нм и дисперсность 10 нм способствует созданию значительной удельной поверхно-

сти и, как следствие, повышению адсорбционной активности.  

Исследован процесс очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (а именно железа 

и цинка) при использовании полученных адсорбентов. В условиях щелочной среды (рН = 9) 

увеличение адсорбционной способности по ионам железа и цинка происходит за счет образо-

вания гидроксидов.  

Таким образом, практическое применение адсорбентов, полученных на основе растите-

льных отходов с использованием нанотехнологий, дает возможность увеличить степень очист-

ки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
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В.А.БАТЛУК, Н.М.ПАРАНЯК, Є.Д БОЧКАЛО. (УКРАЇНА, ЛЬВІВ), 

ОЧИСТКА ПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ В ЦЕМЕНТНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Національний університет «Львівська політехніка», Е-mail: 

v.a.batluk@gmail.com , м. Львів, Україна, 79013 вул. Степана Бандери 12. 
Вже 40 років викидає шкідливі речовини в атмосферу Миколаївський гірнично-

цементний комбінат. Перші дві печі, які були здані в експлуатацію в 1951 р., взагалі були без 

очисних споруд. Через одинадцять років було введено в експлуатацію ще чотири печі, правда, з 

недосконалими електрофільтрами, з низьким коефіцієнтом корисної дії. Лише на шостій печі 

поставили правильно розрахований і підібраний електрофільтр, ефективність вловлення цемен-

ту за розрахунками мала би бути 90%, але на практиці цей показник виявився значно меншим. 

Після реконструкції печей було збільшено їх продуктивність в двічі і приблизно в стільки ж 

зросли викиди пилогазової суміші в повітрі, оскільки електрофільтри залишилися старими. 

Основне джерело пилу на цементних заводах - піч для обпалу клінкера мокрого і сухого 

методу виробництва. При мокрому способі: на кожну тону клінкера з печей, що обертаються, 

виноситься 5,3-7,3 т пилу з температурою 140-4000 0С, яка містить в собі 80-250 кг дрібнодис-

персного  пилу. При сухому способі кількість газів, які виносяться з печі на 25 - 45 % менша, 

температура їх 350-40000С, а маса дрібнодосперсного пилу становить 50-120 кг/т клінкера. Пил, 

який утворюється при сушінні цементу в сушильному барабані, має такі характеристики: 

1. Морфологія частинок пилу - неправильної форми з гострими гранями сірого кольору з 

включенням рожево-коричневих частинок розміром (5-10) ∙ 10-6 м. В  загальній масі колір - сві-

тлий, медіанний  діаметр 17,5∙10-6 м. 

2. Дисперсний склад пилу 

d, мкм 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 40 

q, % по  масі 96 92 86 78 65 53 40 26 

V, см/с 0,014 0,054 0,14 0,31 0,87 2,2 5,4 13 

3 . Хімічний склад пилу 

Компоненти SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO K2O SO3 Na2O 

Вміст, (%  по масі)  28 39,2   5,2       1,6   5,5     0,5   6,7  0,6 

Для очистки пилу зазвичай використовують двоступеневу установку, в якій першим сту-

пенем  є циклон ЦН - 11, а другим - електрофільтри або рукавні фільтри з рукавами з гідрофо-

бізованої і графітизованої склотканини. Нами запропоновано в якості першого ступеня очистки 

встановити відцентрово-інерційний пиловловлювач зі струшувачем, конструкції. Для цемент-

ного виробництва зменшення налипання пилу на жалюзі сприяє різкому збільшенню ефектив-

ності пиловловлення, збереженню постійним його гідравлічного опору.  

Термін роботи циклону без очистки складає 20-24 години, а через те, що нам вдалося 

зменшити налипання пилу на жалюзі відокремлювача, це дозволило збільшити час його роботи 

без очистки і повернути в готовий продукт найдорожчі дрібнодисперсні частинки пилу, що по-

зитивно відобразилося на економіці процесу виробництва цементу. Ефективність очистки цик-

лону навіть на перших хвилинах складає 64 % (при  витраті повітря  3000 м3/г), в апараті без 

струшувачів нашої конструкції вже 81 %, а при застосуванні струшувачів - 92%. Це вдається 

досягнути: по-перше, за рахунок самої конструкції апарату, а по-друге, за рахунок збільшення  

відскоків від жалюзійного відокремлювача через його вібрацію. Такий процес пилоочистки 

впроваджено - на Стрийському заводі залізо-бетонних виробів Львівської області, ефективність 

роботи якої складає 98,2% при продуктивності установки - 3000 м3/г, стверджуючи тим самим, 

що нам вдалося зробити перший дуже серьозний крок до вирішення проблеми очистки повітря 

від пилу в цементній промисловості. 
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В.А.БАТЛУК, Н.М.ПАРАНЯК, Є.Д. БОЧКАЛО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ), 

ОЧИСТКА ПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ В ПРОЦЕСАХ ПАЙКИ 

Національний університет «Львівська політехніка», Е-mail: 

v.a.batluk@gmail.com , м. Львів, Україна, 79013 вул. Степана Бандери 12. 
У процесах пайки утворюється дрібнодисперсний пил, вловити який сьогодні немає ні-

якої можливості, тому нами запропонований апарат, який відрізняється саме тим, що з метою 

підвищення ефективності пиловловлення, секції жалюзійного відокремлювача встановлені з 

меншими від входу за напрямком руху потоку кроками. Завдяки цьому, частинки пилу, радіус 

повороту яких в сторону отворів між жалюзями відокремлювача зменшується, все ж попада-

ють на жалюзі, відбиваються від них, не пролітаючи всередину відокремлювача, що веде до 

збільшення ефективності. Особливістю апарату є форма жалюзі відокремлювача. Виконуючи 

жалюзі випуклими по певному радіусу, отримуємо таким чином всю поверхню її робочою, 

тобто де б частинка не попала на неї, вона все одно буде відбиватись в сторону стінки корпуса, 

доки не попаде в потік, який рухається вздовж корпуса вниз до пиловипускного отвору. Екс-

периментальним шляхом встановлено, що найкраща відбивна здатність отримана при вико-

нанні жалюзі по всій її довжині випуклою по радіусу 24 мм і установці її у відокремлювачі ви-

пуклістю направленою назустріч руху пилогазового потоку. При випуклій формі жалюзі збі-

льшується її відбиваюча здатність і кути, як падіння, так і відбивання. Кут відбиття при такій 

формі жалюзі спрямований в сторону стінки корпуса. При прямій формі жалюзі частинка пилу 

відіб’ється далі до стінки корпусу апарату тільки при попаданні її в середню дуже обмежену 

частину жалюзі. Всі частинки пилу, які попали на жалюзі біля її кінців захопляться потоком 

газу всередину жалюзійного відокремлювача, зменшуючи цим ефективність пилоочистки. Ви-

конуючи жалюзь випуклою по радіусу, що дорівнює 24 мм, отримуємо таким чином всю її по-

верхню робочою, тобто де б частинка не попала на неї, вона все одно буде відбита в сторону 

стінки корпуса. Ширина жалюзі в кожній секції  лишається незмінною. Внаслідок того, що ді-

аметр кожної секції зменшується зверху вниз, то відповідно і зменшується довжина дуги кута 

в секції, а також кількість жалюзі. Експериментальним шляхом встановлено, що оптимальним 

є кут зсуву -10-12 %, при відношенні діаметрів секцій-1.2 - 1.3. Для процесу очистки дуже ва-

жливим фактором є також правильний вибір відношення діаметра жалюзійного відокремлюва-

на до радіуса кожної окремої жалюзі його. Відношення діаметра жалюзійного відокремлювана 

до радіуса - окремої жалюзі  яке дорівнює 7-8, є оптимальним для створення рівномірного по-

току пилоповітряної суміші всередині пиловловлювача, створюючи умови мінімальної його 

турбулізації. При збільшенні діаметра відокремлювача, збільшується швидкість руху пилопо-

вітряної суміші між корпусом і жалюзійним відокремлювачем і зменшується швидкість прохо-

дження чистого повітря крізь жалюзі, що в кожному випадку понижує ефективність вловлю-

вання пилу в апараті. При зменшені діаметра відокремлювача зменшується швидкість руху 

газу всередині апарата і збільшується проходження його  крізь жалюзійний відокремлювач , 

що також відбивається на зменшенні ефективності вловлювання пилу. Проведені дослідження 

відцентрово інерційного пиловловлювача, різних варіантів конструктивного виконання, дозво-

лили визначити оптимальний варіант його конструкції : діаметр корпусу апарата - 370 мм; діа-

метр першої секції - 175 мм; діаметр другої секції - 145 мм; діаметр третьої секції- 115 мм; ра-

діус жалюзі - 24 мм; довжина жалюзі - 30 мм;  площа перерізу вхідного патрубка - 180-200 см2., 

що відкриває широкі перспективи для його впровадження при знепилюванні в процесах пайки. 
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Т.Б.МАГМЕТ, Я.М ШЛЯХТА., О.Я.ЗАХАРІВ (УКРАЇНА, БЕРЕЖАНИ) 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ ХВОЙНИХ ПОРІД ДЕРЕВ 

ПІСЛЯ ДОГЛЯДОВИХ РУБОК 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористу-

вання України «Бережанський агротехнічний інститут»  Тернопільська область  

м.Бережани   вул.Академічна, 20 
Однією з форм фізіологічної взаємодії дерев одного виду, які ростуть близько одне біля 

одного, є зрощення їх кореневих систем. Це явище цікавило багатьох учених здавна. У природ-

них умовах, інколи фіксувалися випадки, коли під час вітровалів ламалися стовбури дерев, або 

їх зрізували. При цьому пні, які залишалися, з часом заростали деревиною та покривалися ко-

рою. А це означало, що цей пень не відмирав, а продовжував свій ріст.  

Проведені дослідження, які були пов’язані із вивченням приросту діаметрів дерев 

зв’язаних із «живими пнями», і дерев які не були зв’язані кореневими системами з такими пня-

ми, показали що такі пні ніби підживлюють дерево. Запропоновано новий спосіб вирощування 

лісових насаджень, який полягає у розміщенні саджанців дугласії групами по три рослини на 

лісокультурній площі.  

При доглядових рубаннях, найбільш відстале деревце в кожній групі зрізують на пень. 

Залишене до головної рубки у кожній групі дерево буде відзначатися не тільки підвищеною 

продуктивністю (до 20%), але й кращими меліоративними особливостями (вітростійкістю, ме-

нша схильність до ерозії, зсувів, сніговалів, виникнення селевих потоків, тощо).  

Такий метод при впровадженні у лісове господарство поліпшить його продуктивність, 

дозволить краще оцінити важливість вивчення фізіологічних процесів обміну речовин органіч-

ного і неорганічного походження, які відбуваються у чистих лісових масивах, та дозволить зро-

зуміти те, що лише оцінивши взаємодію між рослинами можна планувати нові напрями дослі-

джень у навколишньому середовищі.  

 

MAHMET T.B., SHLYAKHTA Y.M., ZAKHARIV O.Ya. (UKRAINE, BEREZHANY) 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF ROOTAGES OF CONIFEROUS BREEDS OF 

TREES AFTER OBSERVATIONAL DECK-HOUSES 

Separated Subdivision of National University of Life and  Environmental Science of 

Ukraine «Berezhany Agrotecnical Institute»  

Ternopil region,  Berezhany,  Academichna street, 20 
 

The conducted researches which were related to the study of increase of diameters of trees re-

lated to the «living stumps», and trees which were not CPLD rootages with such stumps, rotined that 

such stumps to satiate a tree as though. The new method of growing of the forest planting is offered, 

which consists in placing of nursery transplants duglasii groups for three plants on a ground.  At ob-

servational deck-houses, most backward tree in every group  to chop on a stump.  Set aside to the main 

deck-house in every group a tree will be marked not only the enhanceable productivity (to 20%) but 

also the best reclamative features. 
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ФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ ДЛЯ 

ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЗМІСТ, МЕТОДИ І ЗА-

СОБИ ОСВІТИ, РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ЕКОЛОГІ-

ЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
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Т.А. САФРАНОВ, Е.Г. ВЛАДИМИРОВА  (УКРАИНА, ОДЕССА) 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ   УСТОЙЧИ-

ВОГО РАЗВИТИЯ В ВУЗАХ УКРАИНЫ 

Одеський державний екологічний університет 

safranov@ukr.net, dean-eko@ogmi.farlep.odessa.ua 
 

 Образование для устойчивого развития (ОУР)  представляет собой новую форму обуче-

ния, охватывающего практически все предметные области естественных, социально-

гуманитарных и технических наук. ОУР требует равнозначного развития экономической, соци-

альной и экологической составляющих и представляет, новую комплексную систему образова-

ния, однако инициатива развития ОУР по праву принадлежит экологическому образованию 

(ЭО). ОУР – это системный подход к глобальному образованию, где экологическая составляю-

щая  является важнейшей, но не единственной подсистемой. Без учета экологической состав-

ляющей   невозможно реализация концептуальных принципов ОУР и устойчивого развития в 

целом. В проекте «Концепции перехода Украины к устойчивому развитию», разработанного 

НАНУ, предусматривается:  интеграция ОУР в национальную систему образования; пересмотр 

действующих и разработка новых образовательных стандартов и квалификационных требова-

ний в соответствии с принципами ОУР; активное привлечение специализированных организа-

ций к формальному и неформальному обучению и просвещению по вопросам устойчивого раз-

вития; разработка современных средств обучения и учебно-методических материалов для пре-

подавания основ устойчивого развития и т.д. Разрабатываемые стандарты высшего образования 

по специальностям, утвержденных Постановлением  КМУ №78 от 27.08.2010 г.,  также преду-

сматривают обязательное изучение дисциплины «Стратегия устойчивого развития» в объеме не 

менее  2 кредитов ЕСТS.  

 

T.A. SAFRANOV, E.G. VLADIMIROVА (ODESSA, UKRAINE) 

ENVIRONMENTAL COMPONENT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DE-

VELOPMENT AT UNIVERSITIES IN UKRAINE 
 

Education for Sustainable Development (ESD) is a new form of training, covering virtually all 

subjects in area of natural sciences, humanities and social sciences and engineering. ESD requires the 

equivalent of the economic, social and environmental components, and represents a new comprehen-

sive education system, but the initiative of development of ESD rightfully belongs to environmental 

education. ESD - a systematic approach to global education that is an important environmental com-

ponent, but not a single subsystem. It is impossible to implement the conceptual principles of ESD and 

sustainable development in general without taking into account the environmental component. In the 

draft «Concept of Ukraine's transition to sustainable development», developed by the National  Acad-

emy of Sciences of Ukraine, provides: integration of ESD into the national education system, revision 

of existing and development of new educational standards and qualification requirements in accord-

ance with the principles of ESD, the active involvement of special organizations to formal and infor-

mal training and education for sustainable development, the development of modern teaching aids and 

instructional materials for teaching the fundamentals of sustainable development, etc. Developed 

standards of higher education in the field, approved by the Cabinet of Ministers № 78 of 27.08.2010, 

that also provide for compulsory study subject “Sustainable Development Strategy” of at least two 

ECTS credits. 

mailto:safranov@ukr.net
mailto:dean-eko@ogmi.farlep.odessa.ua


 

Семінар 6                                                                                                          Seminar 6 

170 

В.М.БОГОЛЮБОВ, Н.І.ТИМОШЕНКО (Україна, Київ) 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ 

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЄЕК ООН ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ , вул. Героїв Оборони, 15 
До головних завдань Стратегії ЄЕК ООН з освіти для сталого розвитку (надалі – Стратегія) 

відносять сприяння урядів переходу до сталого розвитку шляхом спрямованої модернізації фо-

рмальної і неформальної освіти, освоєння педагогами знань, що дають можливість включати 

питання сталого розвитку (СР) в навчальні плани і програми, а також забезпечення доступності 

навчальних засобів і навчально-методичних посібників з освіти для сталого розвитку(ОСР). 

Стратегію адресовано урядам – кожен уряд повинен ініціювати і очолити розробку Націо-

нального плану дій з реалізації Стратегії освіти для сталого розвитку"(НПДРС) з врахування 

місцевих, регіональних та національних умов. Для розробки і виконання НПДРС повинні фор-

муватись міжгалузеві робочі групи за обов’язковою участю громадськості. НПДРС має перед-

бачати розробку спеціальних нормативних документів для створення умов докорінної модерні-

зації системи освіти в цілому з метою формування більш мотивованої поведінки суспільства 

для збереження природи. 

НПДРС, відповідно до завдань Порядку денного-21, повинен передбачати заходи щодо:  

 уніфікації законодавства України з нормами ЄЕК ООН; 

 впровадження ідеології CР в системи муніципального і державного управління; 

 формування в суспільстві зацікавленості в отриманні освіти для сталого розвитку (ОСР); 

 забезпечення потреб громадян в навчально-методичних посібниках і підручниках з СР; 

 узгодженість навчальних програм підготовки фахівців різних напрямів в галузі ОСР; 

 популяризацію принципів сталого розвитку (етичних, соціально-економічних, екологічних); 

 формування стимулів в галузі СР у всіх сферах життєдіяльності суспільства; 

 формування у педагогів і державних службовців компетенцій в галузі СР. 

V. BOGOLYUBOV, N. TYMOSHENKO (Kyiv, Ukraine) 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ac-

tion PLAN ON IMPLEMENTATION OF UNECE STRATEGY OF EDUCATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE 
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Kyiv, str. Heroiv Oborony, 15 
The main objectives of the Strategy of UNECE of Education for Sustainable Development (fur-

ther - Strategy) include government assistance to sustainable development by aiming the moderniza-

tion of formal and informal education, development educators knowledge, giving the opportunity to 

include sustainable development in the educational programs, and ensure the availability of education-

al facilities and teaching manuals with (ESD). 

Since the strategy is addressed to governments, each government should initiate and lead the de-

velopment of National Action Plan on implementation of this Strategy (NAPIS), taking into account 

local, regional and national conditions. For the development and implementation of NAPIS the multi-

sectoral working groups for mandatory participationhave to be formed. NAPIS should include devel-

opment of special regulations to create conditions for radical modernization of the education system as 

a whole to develop a more motivated behavior of society for nature conservation. 

According to the Agenda-21NAPIS should primarily include: 

– harmonization of legislation of Ukraine according to the norms of the UNECE; 

–  implementation of the ideology of SD into the systems of municipal and public administration; 

– formation in society interest in education for sustainable development (ESD); 

– providing the needs of people in teaching manuals and textbooks on SD; 

– harmonization of training programs in various areas of ESD; 

– promotion of sustainable development principles (ethical, social, economic, environmental); 

– forming a system of  incentives of sustainable development in all spheres of society; 

– forming SD competencyamong teachers and civil servants. 
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Н.М.ГЛОВИН (УКРАЇНА, БЕРЕЖАНИ) 

ДОСВІД НАДАННЯ ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

НАПРЯМКУ «ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокорис-

тування України «Бережанський агротехнічний інститут» Тернопільська область  

м.Бережани   вул.Академічна, 20 
Проблема організації навчального процесу вищої школи як умотивованого керування про-

фесійним саморозвитком особистості майбутнього фахівця на сьогодні є особливо актуальною. 

У зв’язку з цим, акцентується увага на реформуванні змісту освіти, апробуванні нових підходів 

до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнавання світу, створення переду-

мов для розвитку творчих здібностей молоді, тобто формування освіченої, творчої особистості. 

Основне місце у розгляді проблеми екологічного виховання відводиться формуванню екологіч-

ної культури майбутніх фахівців. Структура екологічної культури існує як об’єктивна єдність її 

компонентів: схема екологічних знань. Система вмінь і навичок  раціонального використання 

збагачення й охорони природи, система економічних норм і цінностей, екологічна відповідаль-

ність. Наші спостереження показали, що сформувати ці складові можна на основі практичного 

аспекту, тому ми визначилися із основними формами і методами реалізації практичного аспек-

ту даної проблеми. Суттєве місце у ньому займають  розгляд екологічних ситуацій, професійна 

спрямованість дослідницьких завдань. Усі ці напрямки є сферою надання освітянських послуг, 

оскільки спрямовуються та проводяться під керівництвом викладачів. Для студентів створено 

цикл різноманітних екологічних ситуацій, які вони повинні проаналізувати та знайти способи 

їх розв’язання. Серед основних ознак методу аналізу ситуацій, нами були виділені наступні – 

розробка варіантів проблеми, обговорення всіх висунутих варіантів, обрання найдоцільніших і 

реальних, визначення шляхів виходу з ситуації з найменшою шкодою для людей і оточуючого 

середовища, економічна вигідність варіанту, практична його значимість. Дослідницькі завдання 

вимагають від студентів не лише вміння теоретично довести ймовірність своїх ідей, але й підк-

ріплення їх процесу мислення знаннями закономірностей перебігу фізико-хімічних процесів у 

ґрунті, в рослинах і в організмі людини. Тому такі дослідницькі завдання оцінюють більшою 

кількістю балів, що спонукає студентів не лише до теоретичних знань, а й наближення теорії до 

практики. 

GLOVYN N.M. (UKRAINE, BEREZHANY) 

EXPERIENCE OF GRANT OF EDUCATIONAL SERVICES IN PREPARATION OF 

SPECIALISTS OF DIRECTION «ECOLOGY, GUARD OF ENVIRONMENT AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE» 

Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Science of 

Ukraine «Berezhany Agrotecnical Institute» Ternopil region,  Berezhany,  Academichna 

street, 20 

Our supervisions showed that forming the constituents of ecological education is possible on the 

basis of practical aspect, that is why we were determined with basic forms and methods of realization 

of practical aspect of this problem. A substantial place in him is occupied  by consideration of ecolog-

ical situations, professional orientation of research tasks. All these directions are the sphere of grant of 

educational services, as sent and conducted under the direction of teachers. For students the cycle of 

various ecological situations is created, what they must analyse and find the methods of their decision. 

Among the basic aspects of method of analysis of situations, were selected by us followings is devel-

opment of variants of problem, discussions of all pulled out variants, electing of most expedient, and 

real, determination of ways of exit from a situation with the least harm for people and environment, 

economic advantage of variant, his practical meaningfulness. Research tasks require from students not 

only ability in theory to lead to probability of the ideas but also reinforcement of their thinking knows 

of conformities to law of motion of physical and chemical processes process, in soil, in plants and in 

the organism of peoples. 
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Н.О. ВЕРЕСТУН (УКРАЇНА, ВІННИЦЯ) 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ СІЛЬСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ 

Київський національний авіаційний університет 
Актуальність теми.Вже загально визнано, що найголовнішою причиною екологічної 

кризи, у якій перебуває суспільство, є незнання або ігнорування законів розвитку природи, без-

думне, споживацьке ставлення людини до природи та її ресурсів. Екологічна освіта, культура і 

виховання є одними із наймогутніших важелів виходу з екологічної кризи, яка склалася у від-

носинах людини з природою.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було вивчення  стану екологічної культури 

та освіти сільського населення Вінниччини. Основне завдання - на основі опрацьованих матеріа-

лів, запропонувати комплекс заходів щодо поліпшення цієї ситуації.  

Постановка проблеми. Екологічна освіта, культура та виховання розглядаються як не-

перервні процеси, що охоплюють всі вікові, соціальні та професійні групи населення Вінниць-

кого регіону. Він передбачає організацію виховання і навчального процесу від дитинства до 

глибокої старості. На цьому шляху людина повинна проходити кілька стадій екологічного нав-

чання: дошкільне виховання (материнське), дитсадкове, шкільне, вузівське, післядиплом-

не.Важливим аспектом є питання продовження екологічної освіти після закінчення навчання. 

Неформальна екологічна освіта – це масова екологічна освіта та виховання всіх верств і категорій насе-

лення за допомогою планових занять, засобів масової інформації. 

Висновки та пропозиції. Основними завданнями у процесі розвитку екологічної освіти 

та культури агросфери Вінниччини та загалом України мають бути:розробка і затвердження 

закону України про екологічну освіту; визначення потреб всіх галузей  народного господарства у 

кількості і специфіці фахівців-екологів; затвердження концепції безперервної екологічної осві-

ти в Україні; сприяння вирішенню питання матеріально-технічного й фінансового забезпечення 

розвитку екоосвіти з метою виконання на належному рівні пріоритетних лабораторних дослі-

джень, експериментів, проведення польових досліджень і практик студентів й аспірантів, пуб-

лікування результатів наукових досліджень чи отримування закордонних наукових видань, 

ефективно використавши "Інтернет" чи ГІС-технології;широке впровадження новітніх дистан-

ційних форм екологічного навчання в школах Вінниччини, за допомогою комп'ютеризації на-

вчального процесу в аудиторіях при допомозі "Інтернету", електронної пошти та ство-

рення на всіх рівнях освіти сучасних екологічних лабораторій; впровадження активного розви-

тку неформальної екологічної освіти сільського населення із залученням провідних 

вчених-екологів, надання регулярної інформації суспільству про екологічний стан їхньої 

місцевості;організація відповідних екологічних теле - і радіопередач (нині телевізійним про-

грамам потрібно замість розбещувальних, жорстоких, розбійницьких іноземних фільмів 

показувати населенню екологічні трагедії сьогодення та шляхи виходу з екологічної кризи, яка 

лише набуває свого розмаху);впровадження пересувних екологічних виставок, ярмарок, виїз-

них екологічних лекції по регіону (в цьому напрямі значну роль повинні відігравати 

також церква і релігія, які мають хороші традиції у вихованні людей);проведення екологіч-

ного навчання і  стажування (атестацію та переатестацію) відповідальних осіб, які мають пра-

во й можливість своїми діями впливати на навколишнє середовище;створення науково-

методичного журналу для висвітлення сучасних підходів відносно організації екологічної 

освіти й виховання, з проблем екоменеджменту (аудиту, контролю, експертизи, маркетингу 

та навчання з екологічної модернізації); надання консультацій з питань екологічної психо-

логії і педагогіки та створення навчально-демонстраційних центрів використовуючи засоби ма-

сової інформації, фізичної культури, спорту, туризму тощо ;розвиток регіональних і дер-

жавних екологічних програм Вінниччини з обов'язковим передбаченням питань екологічної 

освіти, культури і виховання;міжнародне співробітництво в галузі агросфери Вінниччини з 

врахуванням екологічної освіти та культури населення. 
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Г.В.НЄПЄІНА, І.В.ПРИЛУЦЬКА (УКРАЇНА, МИКОЛАЇВ) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ОСВІТИ ДЛЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

(вул. ім. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, 54003, dun@kma.mk.ua, dan55@mksat.net) 
 

Освіта для сталого розвитку – надзвичайно актуальна міжнародна соціально-педагогічна 

проблема, що підкреслює взаємозв'язок навколишнього середовища, економіки й суспільства. 

Основи освіти для сталого розвитку були закладені в доповіді «Наше спільне майбутнє», 

підготовленій Міжнародною комісією з навколишнього середовища й розвитку Організації Об'-

єднаних націй в 1987 році. Надзвичайну актуальність освіти для сталого розвитку підтвердила 

конференція голів держав і урядів, проведена в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Основним докуме-

нтом, прийнятим у підсумку роботи конференції, став «Порядок денний на XXI століття», де 

були визначені найважливіші завдання освіти для сталого розвитку: удосконалювання базової 

освіти; переорієнтація змісту й методів існуючої освіти на завдання сталого розвитку; розвиток 

суспільної думки й місцевих ініціатив. 

Як наголошує Ю. П. Алексєєв, концептуально освіта для сталого розвитку передбачає 

перехід від професійного екологічного навчання до такої економічно та соціально орієнтованої 

моделі освіти, в основі якої мають лежати широкі міжпредметні знання, що базуються на ком-

плексному підході до розвитку суспільства, економіки та навколишнього середовища. 

Освіта для сталого розвитку базується на фундаментальному припущенні, що людство 

має радикально змінити сучасний хід економічного, екологічного і соціального розвитку для 

забезпечення здорового та якісного життя майбутніх поколінь. 

Мета освіти для сталого розвитку полягає у сприянні засвоєнню знань, вмінь та переко-

нань, які дають змогу ухвалювати та впроваджувати рішення на місцевому та глобальному рів-

нях, спрямовані на підвищення якісного рівня життя і які не загрожують можливостям наступ-

них поколінь задовольняти свої потреби. 

Освіта для сталого розвитку – сучасний підхід до організації навчального процесу, який 

включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, формування 

світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на 

встановлення діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв'язання місцевих проблем. 

Освіта для сталого розвитку триває протягом усього життя і включає усі рівні та категорії осві-

ти та навчання. 

Головними інструментами з впровадження освіти для сталого розвитку є: діалог – нала-

годження взаєморозуміння та постійного діалогу між владою, неурядовими організаціями, біз-

несовими структурами, різними групами населення, окремими особами; навчання: розвиток 

нових знань, навичок та вмінь для заохочення практики сталості в сфері бізнесу, економіки, в 

цілому у повсякденному житті; інформування – доступ до інформації з питань сталого розвитку 

та стану довкілля, інформування про здобутки в справі впровадження сталого розвитку; марке-

тинг – зміни в поведінці кожної людини на користь сталості при виборі рішення, оцінюючи ви-

годи та затрати. 

Складовими змісту освіти для сталого розвитку є: якість життя, соціальна справедливість 

та рівноправність; збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного; розви-

ток в межах відтворення екосистем; взаємозв'язок: у суспільстві, економіці та довкіллі; усвідо-

млення відповідальності перед майбутніми поколіннями; громадянська позиція, права та обов'-

язки громадян; потреби та права майбутніх поколінь на довкілля. 

Освіта для сталого розвитку передбачає зміни в навчальному процесі, що стосуються ви-

кладачів, учнів та управління освітою. 

mailto:dun@kma.mk.ua
mailto:dan55@mksat.net
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С.Д.БОРУК (УКРАЇНА, ЧЕРНІВЦІ) 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ  

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ 

Кафедра фізичної хімії та екології хімічних виробництв, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, 50012, Україна, е-mail: boruk_s@hotmail.com 
 

Досягнення збалансованого співіснування техносфери і біосфери є практичним завдан-

ням інженера еколога, незалежно від місця його роботи. В існуючій схемі виробництва функції 

еколога, як правило, зводяться до контролю за діяльністю підприємств, які є джерелами забру-

днень (тобто контроль проводиться лише за організованими джерелами). Для проведення про-

фесійного контролю рівень підготовки контролюючого повинен не поступатись рівню спеціалі-

стів, які працюють на підприємстві. Інженер–еколог повинен орієнтуватись у виробничому 

процесу, параметрах його проведення, визначати рівень його екологічної безпеки та при необ-

хідності запропонувати шляхи екологізації. Для цього необхідно не тільки мати знання інжене-

ра–хіміка, а і творчо їх використовувати для вирішення екологічних завдань. 

Разом з тим існуючий рівень вивчення студентами технічних дисциплін на даний час не 

достатній. Програмою передбачено ряд курсів, які більшою, або меншою мірою вивчають тех-

нологічні процеси,але необхідною передумовою для успішного засвоєння матеріалу названих 

курсів є певний рівень знань основних процесів та апаратів хімічної технології. Для поглибле-

ного вивчення інженерної екології необхідно ввести курс «Процеси і апарати хімічної техноло-

гії». Це дозволить більш глибоко пояснити студентам природу хіміко–технологічного процесу, 

а також навчити вірно вибирати умови його проведення мінімальним екологічним впливом.  

 

BORUK S.D. (UKRAINE, CHERNIVTSI) 

INCREASING OF SPECIALIZATION LEVEL  OF ENVIRONMENTAL EDUCA-

TION TO PREPARE QUALIFIED ENGINEERS 

Department of Physical Chemistry and Ecology of chemical industries, 

ChernivtsiNationalUniversity of Yuriy Fedkovych, 

st. Kotsyubinskogo, 2, Chernivtsi, 50012, Ukraine,E-mail: boruk_s@hotmail.com 
 

Achieving a balanced coexistence of the technosphere and the biosphere is a practical task of 

environmental engineer, regardless of his work place. The existing scheme of ecologist’s functions is 

usually limited to control over the companies that are sources of pollution (ie, control is performed 

only by organized sources). For the professional level of supervisory control it should not be lower 

then the level of professionals working in the enterprise. Environmental Engineer must be oriented in 

the manufacturing process, the parameters of its realization, determine the level of environmental safe-

ty and, if necessary, suggest ways ofecologization. This requires not only knowledge of engineering 

and chemistry, but also the creativity to use them for solving environmental problems. 

However, the existing level of students’ awareness of technical disciplines currently is not suf-

ficient. The program provides a number of courses that more or less learn technological processes, but 

a prerequisite for successful learning of these courses are some knowledge of basic processes and ap-

paratus of chemical technology. For in-depth study of Environmental Engineering, you must be im-

plemented the course "Processes and Apparatuses of Chemical Technology." This will allow to ex-

plain more deeply for students the nature of the chemical-technological process and teach correctly 

choose its conditions of minimal environmental impact. 

 

mailto:boruk_s@hotmail.com
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В.К.ТЕРЛЕЦЬКИЙ1, А.Б.ФІЛІПЕНКО2(УКРАЇНА, ЛУЦЬК) 

ВЧИТИ БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДЬ 
1Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,  

43023, Луцьк, вул.Карбишева 2, E-mail: limeukraine@itt.net.ua;  
2Волинський національний університет, 43021, Луцьк. пр.Винниченка, 30,  

Збалансоване природокористування і сталий розвиток передбачають формування відпо-

відних знань і навичок безпеки в життєдіяльності суспільства. Загальноосвітня нормативна ди-

сципліна «Безпека життєдіяльності» вивчається за типовою навчальною програмою 2011 р. Але 

остання не передбачає виділення головних модулів дисципліни: загальні положення безпеки 

життєдіяльності та засоби захисту. Натомість у програмі із семи тем чотири зводяться до обго-

ворення надзвичайних ситуацій, наче це може забезпечити молоді знання і навички безпеки. 

Тому вимоги навчальної програми не гарантують засвоєння знань і навичок убезпечення людей 

в разі загрози надзвичайної ситуації. У програмі відсутні положення Закону України «Про над-

звичайний стан», що не є припустимо. Безпека життєдіяльності повинна ознайомити молоду 

людину з положеннями надзвичайного стану, які діятимуть в разі загрози надзвичайної ситуа-

ції. А навчальна програма такі принципові положення вітчизняного права не враховує. У ній  

відсутні головні структурні теми: управління безпекою життєдіяльності в Україні, штаб циві-

льної оборони, порядок підготовки і проведення евакуацій, засоби захисту при катастрофах, 

аваріях і соціально-політичних конфліктах, колективні та індивідуальні засоби захисту.  

Тому навчальна програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності» повинна бути обгово-

рена серед широкого кола спеціалістів. Адже досвід аварії на Чорнобильській АЕС, наслідки 

повеней у Карпатах і землетрусів у Криму лише підтверджують актуальність формування нової 

парадигми сталого розвитку суспільства.  

V.C.ТЕRLETSKY1, А.B.FILIPENCО2 (UKRAINE, LUTCK) 

LET US TEACH PERSONAL FOR SOCIAL SAFETY 
1Lutsk institute of human development  University “Ukraine”,  

43023, Ltsk, st.Каrbishev,2,  E-mail: limeukraine@itt.net.ua;  
2Vohlyn national university, 43021, Lutsk. pr.Vinnichenko, 30,  

The sustainable development has been expected forming suitable knowledge and habits in per-

sonal and social safety. Balanced usage of nature management and constant development provide 

forming of appropriate knowledge and skills in personal and social safety of the society. General edu-

cation normative course “Personal and social safety” is learnt by a typical curriculum 2011. But it 

doesn’t foresee outlining of the main modules of the discipline i.e. general positions of personal and 

social safety and protection means. Instead of this there are 4 units from 7 in a program which concern 

the discussion of emergency situations as if it can provide youth with the knowledge and skills of safe-

ty. Therefore the training prоgram’s demands don’t guarantee knowledge and skills to preserve people 

from extraordinary situations. Program does not contain main principles of Ukrainian Law “The ex-

traordinary status” that is inadmissible. Personal and social safety must acquaint the young man with 

the principles of extraordinary status which would work in case of extraordinary situation. But the 

training program does not take into consideration these basic principles of native law. There are no 

main structural units: management of personal and social safety in Ukraine, staff of civil protection, 

regime of preparation to evacuation and its realization, protection means at catastrophes, wrecks and 

social-political conflicts, collective and  individual protection means.  

Тhat is why the training program of the course “Personal and social safety” should discussed 

among a wide circle of experts. The experience of the wreck at Chernobyl nuclear station, the results 

of Carpathians’ floods and earthquakes at Crimea confirm the urgent forming of new sustainable de-

velopment paradigm in society. 
 

mailto:limeukraine@itt.net.ua
mailto:limeukraine@itt.net.ua
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Л.Г. ЛЮБІНСЬКА, О.П. КУЧИНСЬКА,  

М.М. РЯБИЙ (УКРАЇНА, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ) 

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЕКОЛОГО-ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

Національний природний парк «Подільські Товтри», пл. Польський ринок, 6,  

e-mail:npptovtry@mail.ru 
Екологічна освіта та виховання на базі національних парків є неформальною, але забез-

печує поглиблення знань про природу рідного краю, сприяє взаємодії різних верств населення 

для вирішення екологічних проблем. У НПП «Подільські Товтри» впровадженню екологічних 

програм сприяють екологічні громадські організації. Членами громадських організацій НГО 

«Товариство Подільських природодослідників та природолюбів», Кам’янець-Подільського 

районного осередку ВЕЛ, НУО «Зелені  Товтри» та Дружини охорони природи є викладачі, 

студенти вузів міста, учні, вчителі міських і сільських шкіл та співробітники НПП «Подільські  

Товтри». Громадські організації займаються різнонаправленою діяльністю. Для цього вони  

проводять тренінги, соціологічне опитування, мітинги, акції, екологічні табори. Одним із видів 

спільної діяльності є впровадження грантових проектів. Продовж десяти років виконано проек-

ти :Сприяння впровадженню захисту біорозмаїття Національному природному парку "Поділь-

ські Товтри", Охорона біорізноманіття в недержавних лісах на території   Хмельницького При-

дністров’я“, «Збереження реліктового біорізноманіття Придністров’я шляхом створення Хоти-

нського національного парку», Збереження Дністровських водно-болотних угідь шляхом удо-

сконалення менеджменту та участі громадськості, Охорона біорізноманіття в недержавних лі-

сах на території Хмельницького Придністров’я“, «Збереження реліктового біорізноманіття 

Придністров’я шляхом створення Хотинського національного парку». Сприяння поліпшенню 

екологічного та соціального стану Китайгородської громади. Організація еколого-просвітнього  

центру  для сільської громади та проведення екологічного моніторингу Староушицького регіо-

ну. У кожному проекті передбачена екологоосвітня діяльність, яка спрямована на різні цільові 

групи. Громадські організації забезпечують покращення вирішення природоохоронних завдань 

і залучення місцевих спільнот до взаємодії з національним парком.  

L.G. LYUBINSKA, A.P. KUCHINSKA, N.N. RYABIY  

(UCRAINE, KAM’YANETS-PODILSKI) 

A ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN  ECOLOGICAL EDUCATION  ACTIV-

ITY OF NNP "PODILSKI ТOVTRY" 

National nature park "Podilski  Tovtry", sq. Polskiy Rinok, 6, e - mail:npptovtry@mail.ru 
Ecological education on the base of national parks are informal, but provides deepening of 

knowledge about nature of native edge, assists co-operation of different layers of population for the 

decision of ecological problems. In NNP "Podolski Tovtry" introduction of the ecological programs is 

assisted by ecological public organizations. By the members of public organizations of NGO "Society 

of Nature Researches and Naturalists of Podillia", Kam'ianets'-Podil's'kyi district cell of All-Ukrainian 

Ecological League, NGO of "Greenery of Tovtry" and Wives of conservancy is teachers, students of 

institutions of higher learning of city, students, teachers of municipal and rural schools and employees 

of НПП "Podilski Tovtri". Public organizations carry on the differently directed activity. It conduct 

training, sociological questioning, mass meeting, actions, ecological camps. One of types of joint ac-

tivity there is introduction of underback projects. Continue ten years projects are executed: Enforce-

ment of of biodiversity objectives protection in of National Nature Park "Podilsky  Tovtry", Promotion 

of of protection of biodiversity in not state woods on the territory of of Khmelnitskiy of pre - Dnister 

of region", Conservation of of the relict biodiversity of of Dnister of river area by establishing  the of 

Khotyn   National   Park , Conservation of of Dnister Wetlands Biodiversity through of Strengthening 

Management and of Public Participation, Assistance to the improvement of the ecological and social 

state  of    Kitaygorod  of society, Organization of ecological and  education center for rural communi-

ty  and realization of the ecological monitoring of  Stara Ushitsya region. The ecology and aducation 

activity  is every project and sent to the different target groups.  
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ОКСАНА СТАСЮК (США, САКРАМЕНТО) 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА 

ВИХОВАННЯ ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

(Наукова група «Захист Екології Землі», Сакраменто, США) 
 

Сучасні процеси в суспільстві, що породжують динамічність екологічних змін, вимага-

ють нових засобів спілкування людини з природою, які полягають у зміні спрощеної схеми 

сприйняття довкілля, що породжує безпричетність особистості, у принцип особистої причетно-

сті до здійснення певних рухів і дій по відношенню до навколишнього середовища, збалансо-

ваного природокористування та безпеки життєдіяльності людини. 

Все це можливо досягнути в процесі формування екологічної свідомості, виховання та 

екологічної освіти. Психологічні аспекти освіти глибинного розуміння проблем екології повин-

ні бути результатом вмінням бачити, відчувати й усвідомлювати повноту явищ зміни довкілля і 

власних потенційних можливостей у співзвучності до гармонії природи та збалансованого при-

родокористування. 

Екологічна свідомість повинна вміти включати логіко-мисленні форми відтворення еко-

логічної дійсності: аналіз, синтез, конкретизація, порівняння, узагальнення та абстрагування, 

які повинні викликати осторогу, захист, обачність, зваженість, цінність орієнтації - логічно 

опрацьовувати все це з урахуванням психічного стану, поведінки, суб’єктивної оцінки, досвіду, 

духовності, що повинно включати екологічне виховання. 

Культура екологічного мислення як психологічний процес пізнання дійсності повинна 

ґрунтуватися на сучасних наукових знаннях природничого, промислово-технологічного, суспі-

льно-педагогічного і духовного пізнання, які б сукупно формували б і розвивали екологічне 

мислення і інші ланки екологічної свідомості. 

 
 

OKSANA STASYUK (SACRAMENTO, USA) 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND 

TRAINING FOR SUSTAINABLE NATURE 

(Scientific Group “Protection Ecology of the Earth”, Sacramento, USA). 
Modem social processes that generate dynamic environmental changes require new ways to 

communicate nature, which consist in changing the perception of environmental simplification scheme 

that generates without the involvement personality in the principle of personal involvement in the im-

plementation of certain movements and actions towards the environment, sustainable natural re-

sources, and safety of human life. 

All this can be achieved in the process of environmental awareness, education, and environmen-

tal education. 

Psychological aspects of in-depth educational understanding of environmental issues should be 

the result of the ability to see, feel, and realize full effects of the environment changes and their poten-

tial in harmony with harmony of nature and balance of nature. 

Environmental consciousness should be able to include the logical-thinking forms of reproduc-

tion ecological reality such as: analysis, synthesis, specification, comparison, generalization and ab-

straction, which should cause timely caution, protection, care, balance, value orientation - logically 

work out all considering mental state, behavior, subjective reviews, experiences, spirituality, that 

should incorporate environmental education. 

Culture of ecological thinking as a psychological process of understanding reality should be 

based on modern scientific knowledge of natural, industrial and technological, social, educational, and 

spiritual knowledge, which would be formed together and develop ecological thinking and the other 

levels environmental consciousness. 
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М.С.МАЛЬОВАНИЙ, Д.О.БЕРЕЗЮК, О.Р.ПОПОВИЧ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ФОРМУВАННЯ  ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СВІДОМОСТІ ЧЕРЕЗ  

ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТУ  

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 ,Львів, 

Україна, e-mail: berezuk@polynet.lviv.ua 
В матеріалах Конференції – Ріо (1992) зазначається, що формування екологічної культури 

населення планети має стати пріоритетним завданням людства. Екологічна культура не повин-

на виникати стихійно. Вона формується через спеціальні види діяльності – екологічну освіту та 

виховання. Саме вони дозволять сформувати особистість, якій належатиме майбутнє, вільне від 

екологічних проблем. Лише формування екологічно свідомої людини майбутнього з високим 

рівнем екологічної культури та поведінки дозволить зберегти природні умови існування ци-

вілізації та вивести її на шлях екорозвитку.  

Отже, є три взаємопов'язаних форми моральної культури: 

1. Моральні звичаї та традиції як сукупність стереотипів поведінки людей, які підтримуються 

та передаються за допомогою певних соціальних інституцій. Цю реальність називають мораль-

ністю, звичаєвістю, етносом, стилем життя. Характерною її рисою є те, що вона охоплює вели-

чезну кількість різноманітних моральних звичаїв як сучасних, так і властивих людям інших 

епох. Важливо зазначити, що моральних звичаїв людина може дотримуватися як свідомо, так і 

несвідомо. 

2. Правила поведінки, зафіксовані у моральній свідомості у вигляді норм, приписів, імперати-

вів, ідеалів, заповідей. Мораллю часто називають саме цю форму моральної культури. 

3. Дослідження моральних звичаїв і традицій, рефлексія щодо прийнятих правил поведінки та 

вироблення нових норм. Це сфера дії етики, яка не тільки досліджує усталені стереотипи та 

правила поведінки, а й пропонує нові правила, нові моральні норми. 

Екологічна культура виявляється в свідомості, мисленні, поведінці людини, як особис-

тості. Принципи екологічної культури мають витримуватися на всіх рівнях людини - від індиві-

дуума до суспільства. Ці принципи можна виразити в простій формі: повага до Бога, як Всесві-

тнього Розуму, повага до людини, повага до всього живого, повага до навколишнього світу. 

Якщо людина не буде шанувати історичні надбання всіх цивілізацій, не стане на шлях сповіду-

вання  принципу взаємозв'язку в природі всього живого та неживого, не відмовимося від спо-

живацького ставлення до природи, говорити про ідеальне безпечне майбутнє нашої унікальної 

планети буде важко. 

Екологічна освіта - це процес виховання населення Землі в усвідомленні та турботі про 

все довкілля і взаємопов'язаних питань; таким, що має знання, навички, ставлення, мотивацію і 

обов'язок окремо та спільно працювати над вирішенням поточних проблем та запобіганням по-

яві нових. (ЮНЕСКО, 1978) / 

Особливістю екологічної освіти є її безмежність (всеосяжність). Екологічні проблеми не 

можна вирішити лише зусиллями фахівців-екологів – проблеми, які створюються гуртом, і 

розв’язувати треба гуртом. А для цього кожен повинен мати хоча б якийсь мінімум екологічних 

знань. Найважчим в екологічній освіті є завдання поступової зміни уявлення людей про зміст 

їхнього існування, їхнього життя. Більшість учених упевнені, що порятунок людства від самоз-

нищення внаслідок глобальної екологічної катастрофи можливий лише шляхом принципової 

зміни понять про людські цінності, а саме: шляхом переходу від споживацьких ідеалів до ідеа-

лів матеріальної помірності, обмеженості, до пріоритету духовності над матеріальними блага-

ми. Людство впритул підійшло до необхідності взяти на себе відповідальність за збереження 

життя на планеті, про що ще на початку століття наголосив В.І. Вернадський. Якими ж мають 

бути принципи екологічної освіти? Це перш за все сприйняття навколишнього середовища як 

єдиного цілого - природного та штучного, створеного людиною, техногенного та суспільного 

(економічне, політичне, культурне, історичне, моральне та естетичне).  По-друге вивчення ос-

новних проблем довкілля на місцевому, національному, регіональному і міжнародному рівні, 

для того щоб усі зацікавлені особи отримали інформацію про навколишній світ всієї планети 

Земля та дальшу перспективу на майбутнє. По-третє популяризувати важливість та необхід-

ність місцевої, національної і міжнародної співпраці для запобігання і вирішення проблем на-

вколишнього середовища.  

mailto:berezuk@polynet.lviv.ua
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О. П. МІТРЯСОВА (УКРАЇНА, МИКОЛАЇВ) 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 

 СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

54003, м. Миколаїв, 68 Десантників, 10 
Компетентнісний підхід до формування змісту навчання ні в якому разі не замінює тра-

диційну для вітчизняної освіти систему "знання, уміння, навички", а створює передумови для 

більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до світових стандартів. Компетентніс-

ний підхід – це спрямованість навчально-виховного процесу на формування і розвиток соціаль-

но-особистісних; фундаментально-наукових і професійно-практичних компетентностей особи-

стості. Поняття «компетентність» та «компетенція» співвідносяться між собою як загальне і 

часткове, іншими словами, компетентність – це сума компетенцій. Загальною «формулою» 

компетентності є сума таких складових: особистісні особливості (здібності); знання; уміння; 

навички; мотивації. Професійно-практичні компетенції студентів-екологів – це стійкі ґрунтовні 

знання закономірностей, принципів існування, структурної та функціональної організації еко-

систем різних рівнів; уміння і навички аналізувати, класифікувати, систематизувати, визначати 

функції існування об’єктів довкілля з позицій збалансованого раціонального природокористу-

вання; уміння та навички здійснювати моніторинг компонентів екосистем з використанням різ-

номанітних методів; уміння приймати рішення та організовувати управління у сфері природоо-

хоронної діяльності. Компетентність випускника університету є міждисциплінарним і багато-

функціональним поняттям і має інтегрований характер, оскільки її основою є різні аспекти ку-

льтури і діяльності: духовної, соціальної, інформаційної, професійної тощо. Під поняттям 

«компетентність випускника-еколога» насамперед розуміють: обізнаність, набуті професійні 

знання і вміння у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого приро-

докористування; стан, що дозволяє діяти та наявність здібностей та умінь для виконання функ-

цій з метою раціонального використання природних ресурсів; розуміння відповідальності за 

свої дії; сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок), що належать 

до певного кола обов’язків у межах професії еколога; вміння мобілізувати в конкретній ситуації 

отримані знання та досвід щодо розв’язання екологічної проблеми; комплексна характеристика 

особистості, що виявляється в конкретній екологічній діяльності та включає знання, вміння, 

навички, здібності, досвід, мотивацію та особистісні особливості.  

MITRYASOVA E. P. (UKRANE, NIKOLAEV) 

THE COMPETENCE APPROACH TO FORMATION OF THE MAINTENANCE OF 

STUDENTS-ECOLOGISTS TRAINING  

Petro Mohyla Black Sea State University, 54003, Ukrane, Nikolaev, 68 Desantnikov, 10 
The competence approach to formation of the maintenance of training doesn't replace traditional 

system for domestic education «knowledge, ability, skills», and creates conditions for flexible ap-

proach of formation to the world standards. The competence approach is an orientation of teaching and 

educational process on formation and development socially-personal; is fundamental-scientific and is 

professional-practical competences persons. Concept "competence" and «competencies» correspond 

among themselves as the general and private, i.e. competence is the sum competencies. General "for-

mula" of competence is such as components: personal features (ability); knowledge; abilities; skills; 

motivations. Competence of the graduate of university is interdisciplinary and multipurpose concept, 

has the integrated character as its basis are various aspects of culture and activity: spiritual, social, in-

formation and professional. As concept «competence of the ecologist» understand: professional 

knowledge and abilities in sphere of ecology, preservation of the environment and the balanced wild-

life management; a condition, motivations which allow to carry out activity for the purpose of rational 

use of natural resources; understanding of responsibility for the actions; set of the interconnected qual-

ities of the person (knowledge, abilities, skills) which to belong to certain duties of a trade of the ecol-

ogist; abilities in a concrete situation to mobilize abilities and experience for the decision of a concrete 

environmental problem; the complex characteristic of the person which is shown in concrete ecologi-

cal activity and includes knowledge, abilities, skills, abilities, experience, motivation and personal fea-

tures. 
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М.А.ХВЕСИК, Ю.М.ХВЕСИК (УКРАЇНА, КИЇВ) 

КОНЦЕПТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України”. 

 Поштова адреса: бульв. Тараса Шевченка, 60, м. Київ, 01032, Україна 

E-mail: voda2025@mail.ru  

 
Визначення цілеспрямованої парадигми і стратегії сталого розвитку України відбува-

ється під впливом сучасних світових тенденцій щодо вирішення проблеми не тільки гармоній-

ного розвитку людства, але навіть його виживання. 

Виходячи з цього, сформовано нові просторові підходи розбудови стратегічних засад 

сталого розвитку на перспективу, підвищують роль регіональних та місцевих територіальних 

утворень. При впровадженні програмних засад сталого розвитку безпосередньо в господарську 

практику запропоновано орієнтуватися на отримання ефекту гарантування національної еконо-

мічної безпеки в умовах загроз світових глобальних криз. Концепт сталого розвитку України 

пропонується упроваджувати в життя на основі врахування альтернативних варіантів досяг-

нення очікуваних результатів, адекватного визначення пріоритетів та етапів процесу, який від-

повідає глобальним викликам XXI століття. 

 

M.A.KHVESYK, Y.M. KHVESYK (UKRAINE, KYIV) 

CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE 

State Institution "The Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable 

Development of the National Academy of Sciences of Ukraine." 
Mailing address: Blvd. Shevchenko, 60, Kyiv 01032, Ukraine 

Web-site: http:// www.ecos.kiev.ua 

E-mail: voda2025@mail.ru 

 

Definition focused paradigm and strategy for sustainable development of Ukraine is under the 

influence of modern world trends to address not only the harmonious development of mankind, but 

even its survival. 

With this set up new approaches to spatial development of the strategic principles of sustaina-

ble development for the future, increasing role of regional and local territorial units. In implementing 

the program principles of sustainable development directly to business practices proposed target for 

the effect of guaranteeing national economic security threats in a world of global crises. The concept 

of sustainable development of Ukraine proposed to introduce in life based on consideration of alterna-

tives to achieve the expected results, adequate prioritization and process steps, which corresponds to 

the global challenges of the XXI century. 

mailto:voda2025@mail.ru
http://www.ecos.kiev.ua/
mailto:voda2025@mail.ru
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В. В. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, М. М. КОНДРАТЬЄВ (УКРАЇНА, МИКОЛАЇВ) 

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВ-

ЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

Україна, Миколаїв, вул. 68-ми десантників 

 
Практично перехід з індустріально-споживацького шляху на шлях сталого розвитку (СР) 

полягає в перебудові економічних та соціальних взаємовідносин політики природокористуван-

ня.  

Індекс сталого розвитку, що згідно з ООН враховує три головних складових системи 

«людина – природа – економіка» представимо у вигляді залежності (1) 

ІСР = aБЕ + bСС + сЕР  (1) 

де БЕ – екологічна безпека; СС – соціальна справедливість; ЕР – суспільно раціональна 

економіка; a, b, c – коефіцієнти вагомості (за умови a + b + c = 1).  

З допомогою коефіцієнтів вагомості враховуються природно-кліматичні умови, економі-

чний рівень, соціальні та інші особливості об’єкту сталого розвитку: держави, регіону, посе-

лення, території – тобто соціоекологічної системи певного рівня. Значення коефіцієнтів a, b, c 

можуть змінюватись з часом внаслідок руху об’єкту на шляху сталого розвитку. Вибір пріори-

тетів здійснюється на етапі політичного визначення. Для сучасних розвинених країн a > b  > c. 

А для України насьогодні слід вважати c > b > a. 

Згідно з вітчизняним та міжнародним законодавством перебудова політики повинна в 

кожному конкретному випадку підтверджуватись позитивними висновками екологічної експер-

тизи (ЕЕ). Тому ЕЕ слід вважати дуже важливим інструментом управління СР, що необхідно 

враховувати при реалізації політики СР. Зокрема слід уточнити мету та основні принципи ЕЕ. 

Метою ЕЕ слід вважати оцінку відповідності пропозиції вимогам сталого розвитку регіо-

ну (держави). Ця глобальна мета на кожному історичному періоді СР певної території уточню-

ється як етапна мета СР, що визначається пріоритетами у вигляді значень коефіцієнтів a, b, c в 

залежності (*). 

Етапна мета може передбачати гальмування погіршень стану навколишнього середови-

ща, або стабілізацію чи поступове покращення цього стану. 

Основними принципами ЕЕ, з урахуванням світового і вітчизняного досвіду, є наступне: 

презумпція екологічної небезпеки людської діяльності; системність; вірогіднісний характер ре-

зультатів оцінки; державність; динамізм; превентивність; демократизм; об’єктивність; науко-

вість; компромізм; оперативність; конкурентність. 
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Г.Я. ІЛЬНИЦЬКА-ГИКАВЧУК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОС-

ПОДАРСТВА 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна  
Новою ідеологією розвитку суспільства на сучасному етапі є концепція сталого розвит-

ку, основною метою якої є задоволення економічних потреб людства при збереженні і віднов-

ленні природних ресурсів. Важливу роль в забезпеченні сталого розвитку відіграють ліси, оскі-

льки виконують багато екологічних функцій. В той же час лісові ресурси використовуються 

нераціонально, тому постає завдання сталого управління лісами, яке передбачає багатоцільове, 

безперервне і невиснажливе користування лісовим фондом, нарощення економічних функцій 

лісів при одночасному посиленні їх екологічних і соціальних функцій для задоволення потреб 

теперішніх і майбутніх поколінь. Слід зазначити, що Україна визнала більшість резолюцій 

міжнародних конференцій, які відбулися в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), Гельсінкі (1993 р.), Ліса-

боні (1998 р.), Йоганнесбурзі (2002 р.), Відні (2003 р.) і зобов’язалась дотримуватися вимог ста-

лого розвитку лісового господарства. 

Сталий розвиток можна розглядати в трьох аспектах: екологічному, економічному і со-

ціальному.  При цьому екологічний аспект передбачає збереження і відтворення лісових ресур-

сів, посилення їх екологічних функцій; економічний – задоволення потреб суспільства в лісо-

вих ресурсах без зменшення їх запасів для майбутніх поколінь; соціальний – задоволення рек-

реаційних, духовних, естетичних потреб людства.  

Для попередження глобальних змін клімату внаслідок забруднення навколишнього 

природного середовища та виснаження природних ресурсів необхідно використовувати крите-

рії та індикатори, які дають змогу оцінити існуючий стан та розробити пропозиції щодо покра-

щення ведення лісогосподарської діяльності. Так, на нараді в Лісабоні (1998 рік) визначено за-

гальноєвропейські критерії сталого управління лісовим господарством. В багатьох країнах за-

тверджують свої критерії та індикатори, які базуються на загальних принципах, але можуть 

враховувати національну специфіку. Слід зазначити, що в Україні вони ще не затверджені, але 

є значні напрацювання серед науковців, зокрема виділено такі критерії сталого ведення лісово-

го господарства: 1. підтримання, збереження і примноження лісів, посилення їх ролі в вуглеце-

вому циклі; 2. підтримання належного санітарного стану лісів; 3. збереження та поліпшення 

продуктивних функцій лісів; 4. збереження захисних функцій лісів; 5. збереження і створення 

сприятливих умов для підтримання біологічного різноманіття лісів; 6. підтримання соціально-

економічних функцій лісів; 7. застосування ефективних нормативно-правових, економічних і 

організаційних механізмів для забезпечення сталого управління лісовою галуззю.  

Основними принципами сталого розвитку лісового господарства є наступні: сприяння 

збереженню біологічного розмаїття; ведення лісового господарства із застосуванням нових 

екологозберігаючих технологій; довготермінове спрямування ведення лісового господарства; 

багатоцільове використання лісових ресурсів; досягнення оптимальної лісистості територій; 

сприяння захисту унікальних лісів, зокрема таких, що мають культурну, духовну, історичну та 

релігійну цінність; проведення лісовими інституціями просвітницької роботи щодо глобального 

значення лісів; забезпечення висококваліфікованими працівниками лісової галузі та сприяння 

розвитку лісівничої освіти; проведення моніторингу лісів на різних рівнях; збільшення площі 

лісів охоронного призначення; екологічна сертифікація систем ведення лісового господарства; 

сприяння розвитку національного виробництва, здійснення міжнародної торгівлі тільки проду-

кцією переробки;сприяння розвитку рекреаційної інфраструктури; сприяння відновленню лісо-

вих екосистем, забруднених радіонуклідами; розширення міжнародного співробітництва у сфе-

рі лісогосподарських відносин; залучення громадськості до створення довгострокових планів 

ведення лісового господарства. 

Для забезпечення сталого розвитку лісів в кожній державі сформована своя лісова полі-

тика, яка реалізується через сукупність різних інструментів: політичних, екологічних, економі-

чних, соціальних та технічних.  
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В.В.БОЙКО (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТ 

ДУ «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку Національної академії наук України», бульв. Тараса Шевченка, 

60, м. Київ, 01032, Україна 
Сучасний бурхливий розвиток міст зумовлює зростання рівнів споживання природніх 

ресурсів і збільшення кількості відходів, що повертаються у навколишнє середовище. Особливо 

це характерно для великих міст. Відповідно з цим здатність екосистем поглинати та переробля-

ти наслідки антропогенної діяльності зменшується. Тому нагальною потребою для сучасного 

суспільства  стало забезпечення екологічної безпеки урбанізованих територій, врахування еко-

логічних обмежень у стратегічному плануванні напрямків подальшого економічного і соціаль-

но розвитку міст.  

Практичні кроки щодо досягнення екологічно безпечного розвитку міст потребують 

глибокого теоретичного аналізу, осмислення та обґрунтування суті і змісту базових категорій, 

серед яких у першу чергу слід визначити поняття екологічної безпеки міста. Варто зауважити, 

що у ряді наукових праць стосовно категорії «екологічна безпека» існують розбіжності. Багато 

українських науковців, зокрема, Дорогунцов С.І., Степаненко А.В., Лісовський С.А. трактують 

екологічну безпеку як стан захищеності. При цьому вони зауважують, що екологічна безпека 

стосується життєво важливих інтересів держави, людини та суспільства. Велика кількість вче-

них, зокрема Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Степаненко А.В., Хлобистов Є.В. розширюють по-

няття екологічної безпеки соціально-економічним контекстом, що, на мою думку, є абсолютно 

правильним, особливо у розрізі великих міст, адже саме міста, на сучасному етапі стали основ-

ними центрами взаємодії суспільства і природи. Герасемчук З.В., Олексюк А.О. виділяють 4 

підходи, щодо тлумачення поняття екологічна безпека: «антропоцентричний підхід»; «антро-

поцентричний та ресурсний»; «антропоцентричний і біоцентричний»; «антропоцентричний, 

ресурсний і біоцентричний» підходи. Антропоцентричний підхід вважає, що головним 

суб’єктом та метою екологічної безпеки є людина. «Антропоцентричний та ресурсний підхід» 

виділяє окрім людини суб’єктом екологічної безпеки ще й природні ресурси, а головною метою 

– безпечне середовище проживання людини та відтворення ресурсного потенціалу. «Антропо-

центричний та біоцентричний» підхід суб’єктами екологічної безпеки вважає людину та біос-

феру, а метою – збереження властивостей екосистем і середовища проживання людини. Най-

більш повним є «антропоцентричний, ресурсний і біоцентричний» підхід, який поєднує власти-

вості всіх вищезгаданих. При цьому головна мета полягає у створенні безпечних умов прожи-

вання людини, гарантуванні її здоров’я та збереженні і відтворенні природо ресурсного потен-

ціалу.  

На мою думку, хоча найбільш повним виглядає саме останній підхід, логічність його ви-

користання у містах є меншою ніж у «антропоцентричного та ресурсного». Варто відзначати, 

що біоцентричним в екології прийнято називати підхід, що базується на збереженні біосфери, її 

властивостей до саморегуляції і відновлення, що на мій погляд, у містах видається неможли-

вим, адже це суперечить самій сутності міста. Збереження біосфери та її первинних властивос-

тей не можливе на території міст, і тому основна увага має бути зосереджена на безпеці людини 

та природніх ресурсів міста, що у свою чергу триматиме певний баланс між людиною, створе-

ною нею соціально-економічною системою і природою, що під впливом антропогенної діяль-

ності утворює специфічний урболандшафт, або урбоекосистему. Отже, екологічну безпеку міс-

та можна тлумачити як безумовну складову національної безпеки, що передбачає такий стан 

розвитку соціально-економічної системи міста і суспільних відносин, що у ньому склалися, які 

здатні забезпечувати стале відтворення природо-ресурсного потенціалу та забезпечувати спри-

ятливі умови для життєдіяльності міського населення. 
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Х.П.ЗАМУЛА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ БІОКАРБОНОВОГО ФОНДУ НА РАДІОАК-

ТИВНО-ЗАБРУДНЕНІ ТЕРИТОРІЇ 

Інститут агроекології та природокористування НААН, м.Київ, вул.Метрологічна, 14 
Проект Біокарбонового фонду«Створення захисних лісових насаджень на забруднених 

радіонуклідами землях в умовах Полісся” – це перший проект спільного впровадження в Укра-

їні щодо секвестрування вуглецю шляхом лісорозведення, метою якого є заліснення забрудне-

них радіонуклідами та виведених із господарського використання земель. Це близько 15000 га 

земель певних районів Житомирської та Київської областей, що знаходяться за межами 30–ти 

кілометрової Зони відчуження ЧАЕС. Даний проект ініціював та суттєво вплинув на процес 

передачі земель під заліснення. 

Саме функціонування біокарбонового фонду привело до появи так званового «карбо-

нового» лісівництва. Від традиційного воно відрізняється тим,що його основною метою є ство-

рення лісів, які мають максимум біомаси. При цьому необхідно звести до мінімуму втрати вуг-

лецю в ґрунті при його підготовці до посадки і у фітомасі при рубках догляду. Враховуючи тип 

ґрунту найбільше для даних територій підходить сосна звичайна і береза звисла.Проте, 

найбільшперспективною буде все таки остання. Вона стійка до шкідників,виграє у бороть-

біізбур’янами,маєвластивістьінтенсивнопоновлюватись на згарищах, можеростидоситьтрива-

лий час без яких-небудьлісівничихдоглядів і т.д. 

При виконанні робіт по замовленню та впровадженню проекту Біокарбоновогофонду 

можна зазначити, що значний досвід був отриманий відносно лісорозведення на радіоактивно-

забруднених територіях. Даний проект має крім економічних цілей ще й соціальні – реабіліту-

ючи території повертає населення, що постраждало від аварії на ЧАЕС до життя. 

 

 

ZAMULA H.(UKRAINE, KIEV) 

IMPACT OF THE PROJECT OF BIOCARBON FUND IN RADIOACTIVE-

CONTAMINETED AREAS. 

Institute of Agroecologyand Environmental NAAN, Kiev, st.Metrolohichna, 14 
Project of Biocarbon Fund "Protective forest plantations on contaminated lands in Polesie" - 

this is the first JI project in Ukraine for carbon sequestration through afforestation, reforestation objec-

tive is contaminated and removed from economic use of land.It is about 15,000 hectares of some dis-

tricts of Zhytomyr and Kyiv regions that are outside the 30-kilometer exclusion zone of Chernobyl. 

This project was initiated and substantially affected by the transfer of land under afforestation. 

This functioning ofbiocarbon fund led to the "carbon" Forestry. From traditional, it differs in 

that its primary purpose is to create a forest with maximum biomass. It is necessary to minimize the 

loss of carbon in the soil during its preparation for the landing and in phytomass during thinning. Giv-

en the type of soil most suitable for these areas pine and birch beetle.However, the most prospective 

will still last. It is resistant to pests, wins in the fight against pests, has the ability to rapidly updated on 

the still smoldering, can grow quite a long time without any forestry care, etc. 

In carrying out works on the request and implementation biocarbon fund may be noted that 

considerable experience has been obtained regarding forest on radiation-contaminated areas.This pro-

ject hasnot only economic targets but also social - rehabilitating area returns the population that suf-

fered from the Chernobyl accident to life. 
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І.М. МАКСИМІВ, Л.І МАКСИМІВ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна  

НЛТУ України, вул.. Генерала Чупринки, 103, 79057, м. Львів, maksymivl@ukr.net 
Підприємницька діяльність є одним із головних рушіїв економічного розвитку націй за-

галом і підтримання належного рівня життєзабезпечення окремих членів суспільства та їхніх 

родин зокрема. Ця діяльність відбувається в умовах цілої низки різноманітних ризиків і загроз 

– традиційних і нетрадиційних. Серед традиційних - військові загрози, поширення різних видів 

озброєння, зокрема ядерного та ін. Нетрадиційні – це тероризм, незаконна міграція, екологічні і 

природні лиха, техногенні катастрофи, економічні загрози і проблеми енергетичної безпеки. 

Очевидно, що обидва переліки постійно поповнюються новими явищами і подіями, ускладню-

ючи і без того достатньо суперечливі умови, в яких сьогодні працюють вітчизняні підприємці. 

При цьому нетрадиційні, насамперед екологічні загрози і ризики зростають особливо швидки-

ми темпами, набувши останніми роками масштабного і системного характеру.   

Серед екологічних ризиків підприємницької діяльності варто виокремити виснаження 

природних ресурсів, насамперед невідновних, неконтрольований випуск продукції, шкідливої, 

а часто і непридатної і/та/чи непотрібної для споживання, і, відповідно, обтяження природних 

екосистем надмірною кількістю різноманітних відходів виробництва і споживання, порушення 

ландшафтів тощо. Це, зокрема,  і проблеми доступу до питної води, яка у величезних кількос-

тях споживається під час виробничих процесів різноманітних видів продукції і надання послуг, 

розповзання меж міст, збіднення біорозмаїття. Все це в сукупності робить внесок у такі негати-

вні явища планетарного масштабу як озонові діри, глобальні зміни клімату, які вже достатньо 

сильно відчуваються і в Україні. Додамо до цього такі природні явища як повені, землетруси, 

цунамі, які призводять до техногенних аварій і катастроф, ліквідація наслідків яких вимагає 

об’єднання сил великої кількості людей і значних фінансових вливань. Екологічні проблеми 

мають властивість проявлятися на різних рівнях: локальному (наприклад шум), регіональному 

(повені), глобальному (потепління на Земній кулі), внаслідок чого забруднення довкілля можна 

розглядати як універсальну проблему. Іншими словами, екологічні проблеми сьогодні виходять 

за межі власне екології і стосуються як кожного зокрема, так і підприємницької діяльності за-

галом.  

Світова спільнота, усвідомивши масштабність екологічних викликів і необхідність сво-

єчасного й ефективного реагування на них і шляхів відвернення екологічних ризиків уже понад 

чотири десятиліття намагається віднайти той шлях розвитку, який забезпечить гармонійну вза-

ємодію людини і природи і забезпечить належну якість життя усіх громадян планети. Точкою 

відліку таких зусиль можна вважати Стокгольмську конференцію 1972 р., відтак опублікування 

у 1987 р. Комісією Брундтланд доповіді "Наше спільне майбутнє"  - документу, де було узага-

льнено питання про необхідність і терміновість пошуку нового типу розвитку, який би гармоні-

зував соціальні, економічні й екологічні потреби суспільства. Саме в цьому контексті вперше 

прозвучав термін сталий розвиток (sustainable development). Питання формування і реалізації 

концепції сталого розвитку стали предметом прискіпливої уваги й обговорення різноманітними 

і чисельними представниками світової спільноти, зокрема, лідерами країн, на відповідних зу-

стрічах, найбільш вагомими серед яких стали Світові саміти у Ріо-де Жанейро (Бразилія), по-

чинаючи з Ріо-92, до Ріо+20 у червні 2012 р., де було обговорено перспективи реалізації прин-

ципів «зеленої» економіки.  
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Т.І.ДАНЬКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

КРИТЕРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна mim-max@ukr.net, 
Сталий розвиток — це загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу 

між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх пот-

ребу в безпечному і здоровому довкіллі. Важливо констатувати що сталий розвиток — це керо-

ваний розвиток. Він стає керованим завдяки сучасним інформаційним технологіям, які дозво-

ляють моделювати різні варіанти напрямів розвитку, чітко прогнозувати результати та обирати 

оптимальні. 

Першим  критерієм сталого розвитку лісогосподарського виробництва країни є збіль-

шення площ лісових насаджень і підвищення ролі лісових ресурсів у глобальному вуглецевому 

циклі. За цим критерієм можна спрогнозувати стан лісового господарства країни на середньо- і 

довгострокову перспективу. Адже з аналізу динаміки й тенденцій площ лісонасаджень випли-

ває загальний висновок про якісні та кількісні характеристики лісових ресурсів держави. Крім 

того інформація про зміну кількісних параметрів лісонасаджень є важливою у контексті скла-

дання державних програм захисту і збереження лісових ресурсів. Не менш значущою є роль 

лісу у вуглецевому циклі. Відомо, що ліс має здатність до очищення повітря, причому у цьому 

разі мова повинна йти про загальну фітомасу надземної частини лісових ресурсів. 

Другим критерієм сталого розвитку лісогосподарської сфери є досягнення та підтримка 

високого рівня санітарного стану лісових масивів і забезпечення стабільної життєздатності лі-

сових екосистем. Визначальними факторами цього критерію є здебільшого біологічні процеси. 

Однак досить важливим є й антропогенний вплив у формі техногенних і побутових забруднень, 

які зменшують ступінь санітарної придатності лісу. Негативний вплив людської діяльності на 

лісові екосистеми можна класифікувати по-різному з огляду на обсяги і масштаб пошкоджень – 

від неістотної дії, яка в цілому не призводить до порушення стійкого екологічного та біологіч-

ного балансу, до значних диспропорційних втручань, наслідком яких може бути нищення лісо-

вих насаджень або доведення їх до стану біологічної деградації.. 

Третій критерій сталого розвитку лісовиробничої системи полягає у підвищенні проду-

ктивності лісових насаджень. У межах реалізації критерію необхідно насамперед звернути ува-

гу на організаційно-господарські лісокористування. Адже відомо, що при здійсненні санітарних 

рубок лісів варто зосереджуватися на потребі стимулювання їхньої регенераційної здатності, 

тобто вирубувати ту частину лісових насаджень, яка применшує якісну складову лісу, залиша-

ючи водночас здорові лісові насадження, спроможні забезпечувати базові процеси життєдіяль-

ності лісових екосистем. 

Четвертим критерієм є захист і збереження біорозмаїття лісових екосистем. У цьому 

контексті не слід забувати, що ліси розглядаються не лише як об’єкт вирощування та заготівлі 

деревини, але й як цілісна екосистема, яка забезпечує можливості для життєдіяльності різного 

роду біологічних організмів, тобто представників флори і фауни. 

Виконання лісом захисної функції є п’ятим критерієм сталого розвитку лісогосподар-

ського виробництва. Під виконанням захисної функції ми пропонуємо розуміти роль лісових 

насаджень у збереженні водоохоронного, ґрунтозахисного та санітарно-гігієнічного балансу. 

Власне, цей критерій є досить важливим як з погляду міжнародних вимог і стандартів, так і з 

огляду на гостру необхідність підвищення впливу лісових масивів на формування сприятливих 

умов для ведення сільського господарства.  

Останнім, шостим критерієм сталого розвитку лісогосподарського виробництва є ефек-

тивне виконання лісами економічної та соціальної функцій. Цей критерій, очевидно, найбільше 

відображає економічне та промислове призначення лісів та їхню роль у підвищенні соціально-

економічного добробуту суспільства. У переліку факторів екологізації лісогосподарської сфери 

наведений вище критерій відповідає в основному за використання лісових ресурсів. 

mailto:mim-max@ukr.net
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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П.З. КОЗАК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОЦІНКА СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

НА ВИРОБНИЦТВІ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна , iept@lp.edu.ua 
Організація системи професійної адаптації працівників на виробничому підприємстві вклю-

чає в себе наявність комплекс структурних підрозділів та окремих осіб, яким делегована відпо-

відальність за успішну реалізацію професійної адаптації, а також набір методів і прийомів,  ви-

користовуваних ними у межах конкретного виробничого підприємства. 

Не менш важливою за організацію професійної адаптації вважаємо оцінку її стану. Саме то-

му, спираючись на визначення самої суті поняття й організації системи професійної адаптації 

працівників, можемо виокремити дві категорії індикаторів, на основі яких отримаємо най- зміс-

товніші результати такої оцінки, зокрема: структурні та методичні індикатори. 

Структурні індикатори оцінки організаційної системи з професійної адаптації – це  враху-

вання забезпеченості підрозділів, що сприяють професійній адаптації, кваліфікованими кадра-

ми; визначення раціональності бюджету заходів, спрямованих на сприяння професійній адап-

тації; діагностування в керівників, фахівців і робітників здатності до підтримки професійної 

адаптації підлеглих або колег; вимірювання рівня контролю за процесом професійної адаптації 

та його аналізу. 

Методичні індикатори діагностування організаційної системи професійної адаптації на під-

приємстві – це  рівень довіри усіх без винятку працівників до методів та прийомів, застосову-

ваних на підприємстві щодо професійної адаптації; рівень обізнаності працівників, які здійс-

нюють професійну адаптацію у використовуваних ними методах та прийомах впливу; визна-

чення ефективності методів і прийомів професійної адаптації на виробничому підприємстві. 

Як бачимо, більшість названих індикаторів не вимагає особливих зусиль для їх отримання. 

Пов’язана така нескладність з вичерпністю даних індикаторів та відносною простотою збору 

інформації, на основі якої вони ґрунтуються.  

У зв’язку з тим пропонуємо опитувальник зі збору необхідної інформації для формування 

уявлень про стан професійної адаптації працівників на виробничому підприємстві:  

Таблиця 1 

Бланк опитувальника по визначенню ставлення персоналу підприємства до окремих 

аспектів організації професійної адаптації 

Індикатор оці-

нки 

Працівники кад-

рової служби 
Керівники Фахівці Робітники 

Варіант оцінки Позит. Нег. 

 

Позит. Нег. 

 

Позит. Нег. 

 

Позит. Нег. 

 

1… 

 

        

Гнучкість такої форми діагностики організаційного стану професійної адаптації на підпри-

ємстві зумовлена її здатністю до диференціації або, навпаки, спрощенням до необхідного фор-

мату, тобто вона доволі легко впроваджувана на будь-якому підприємстві незалежно від його 

типу. 

Загалом, метою оцінки організаційного стану професійної адаптації персоналу, через певні 

групи індикаторів, виступають: попередження негативних тенденцій такої адаптації, які мають 

тривалий період формування з прихованим характером,  через що не піддаються оперативній 

оцінці; розвиток двостороннього зв’язку підприємства та учасників процесу професійної адап-

тації. 
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О.Н.БОРОВИК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, iept@lp.edu.ua 
Сучасне суспільство формується на основі сталого розвитку, що являється ідеєю впро-

вадження системи «суспільство – природа». Ця ідея виступає як необхідність в практичному 

плані  світового розвитку та несе зростаюче значення щодо управління економічними процеса-

ми у глобальному, а також інших вимірах. 

Поняття «сталий розвиток» набуло поширення на «Всесвітній конференції ООН з на-

вколишнього середовища і розвитку» у 1992 році в Ріо-де-Жанейро та з цього часу стало осно-

вою для спільних дій більшості країн світу на різних рівнях управління, як на національному, 

так і на регіональному. Уперше термін «сталий розвиток» було розглянуто в аспекті екологіч-

них перетворень на конференції ООН ще у 1972 р. у Стокгольмі. Визначення поняття сталого 

розвитку пройшло довгий шлях починаючи від, так званого, «екорозвитку» до ідеологічного 

вчення людства.  

Термін «сталий розвиток» має безліч офіційно прийнятих перекладів у різних країнах 

світу. Офіційний український відповідає англійському терміну «sustainable development», що  

дослівно перекладається як «життєздатний розвиток», також інколи тлумачиться як всебічно 

збалансований розвиток. 

У звіті комісії  Брундтланд «Наше спільне майбутнє» поняття «сталого розвитку» трак-

тується як модель соціально-економічного розвитку, при якій досягається задоволення життє-

вих потреб нинішнього покоління без того, щоб майбутні покоління були позбавлені такої мо-

жливості через вичерпання природних ресурсів і деградацію навколишнього середовища.  

Існує багато визначень терміну «сталий розвиток», що формувались різними вченими, 

але у всіх є одна спільна риса – це спрямованість поняття на розкриття сутності та взаємодії 

трьох складових: людини – господарства – природи. Аналіз понять показує, що як би дослідни-

ки не вважали сталий розвиток, чи процессом, чи моделлю все одно ними розкриваються узго-

джені економічні, соціальні, а також екологічні процеси. 
Мета сталого розвитку – це збереження людства в цілому та створення належних умов 

для його життєдіяльності. До таких умов відносяться, у першу чергу, забезпечення фізичного 

виживання людства, у другу чергу – задоволення духовних потреб.  

Дотепер остаточно не сформовані конструктивні технології переходу до сталого розви-

тку. Проте, аналіз наукових робіт дозволяє виділити декілька підходів. Перш за все це течія, яка 

розглядає сталий розвиток в контексті досягнення суспільством відповідного рівня безпеки 

свого існування. При цьому вченими поняття безпеки розглядається як певна інтеграційна фун-

кція, яка характеризується збалансованістю її соціально-економічної і техногенно- екологічної 

складових і уособлює собою максимальну інтегративну безпеку.  

Ще одним підходом до сталого розвитку є його розгляд через категорію «природного 

капіталу». Згідно з чим, сталим є такий розвиток, який не веде до зменшення природного капі-

талу, який виступає сукупністю активів, що дають людству ресурси та екологічні послуги. 

Отже, враховуючи велику кількість визначень поняття «сталий розвиток» та підходів до 

його тлумачення, можна стверджувати, що сучасний стан не лише національної, а й світової 

економіки ґрунтується на основних соціальних, економічних та екологічних складових сталого 

розвитку, які спрямовані на використання та відтворення природного середовища й досягнення 

відповідної якості життя людини як у теперішньому, так і в майбутньому часі. 
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С.М. РОГАЧ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО 

 РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навч. корпус №3 http:www.nubip.edu.ua 
На сьогоднішній день світова спільнота прийшла до принципового розуміння необхідно-

сті забезпечення сталого розвитку, однак механізм його практичної реалізації залишається  не 

сформованим. Обґрунтування такого механізму на нормативно-правовому і методичному рів-

нях вбачається безумовно актуальною науковою проблемою. На шляху до практичного впрова-

дження стратегії сталого розвитку в Україні стоїть необхідність вирішення ряду методологіч-

них проблем, а саме: розуміння сутності сталого розвитку за умов трансформаційних змін та 

глобалізаційних процесів в економіці; виявлення головних перешкод та обмежень сталому роз-

витку України; визначення пріоритетних напрямів та фінансових можливостей практичної реа-

лізації даної стратегії.Серед обмежень сталого розвитку вирішальними є наступні: ресурсно-

екологічні – стосуються екологічного стану природного середовища та природних ресурсів; ре-

сурсно-економічні – стосуються технологічного рівня розвитку продуктивних сил; суспільно-

політичні – соціальна структура суспільства, що забезпечує функціонування певного політич-

ного ладу і відповідно наявність чи відсутність умов сталого розвитку; менталітет та істори-

чний досвід розвитку суспільства. Можливість реалізації даної концепції визначається певним 

колом взаємопов’язаних факторів та аспектів, зокрема: політико-правового, економічного, еко-

логічного, соціального, інформаційного та міжнародного характеру. На практиці забезпечення 

збалансованості та системності реалізації зазначених факторів залишається  проблематичним. 

Тому сталий розвиток України на сьогодні є лише методологічним орієнтиром, що повинен уз-

годжуватися з національною ситуацією, особливостями національного економічного зростання. 

Тобто принципи сталого розвитку можуть бути застосовані як загальнометодологічна основа 

розробки політики у сфері територіального управління з урахуванням особливостей, притаман-

них не лише Україні, а й конкретному регіону.  

ROGACH S.M. (UKRAINE, KIEV) 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF STRATEGY`S IMPLEMENTATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

03041, Kyiv, str. Geroiv Oboronu, 15, building number 3, http:www.nubip.edu.ua 
Nowadays global community has essentially understood the necessity to provide sustainable de-

velopment, however mechanism of its implementation is still unformed. Based on normatively-

legislative and methodological level argumentation of the mechanism seems to be absolutely actual 

scientific problem. There is necessity to solve the methodological issues directed to practical providing 

of Sustainable Development Strategy in Ukraine namely understanding of the Sustainable Develop-

ment essence in terms of transformational changes and globalization processes of the world economy, 

to invent the main barriers and limits of Ukrainian sustainable development, determination of priority 

directions and financial possibilities for practical realization of the Strategy. The most decisive limits 

among the ones of Sustainable Development are: resource-ecological limits concern ecological condi-

tions of environment and nature resources; resource-economical limits concern technological level of 

productive forces development; social and political ones concern social structure of society to provide 

functioning of certain political regime and appropriate availability or absence of Sustainable Develop-

ment terms; mentality and historical experience of society development. Possibility of the conception 

implementation is determined by certain coordinated factors and aspects especially of political and 

legislative, economical, ecological, social, information and international character. Practically the bal-

ance providing and systematic realization of the mentioned factors is still problematical. That is why 

Sustainable Development in Ukraine is only methodological duration guideline to coordinate with na-

tional situation, features of national economy and well-being growth. Principals of Sustainable Devel-

opment could be implemented as generally accepted methodological base of policy treatment in sphere 

of territorial administration including features immanent not only to Ukraine but specific region as 

well. 
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Т.О.ПЕТРУШКА, К.І. ПЕТРУШКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна  
Головною рисою ресурсозберігаючої діяльності підприємства на сьогодні повинна бути 

орієнтація на проведення комплексу заходів, які швидко реалізуються, охоплюють різні сторони 

його діяльності та дозволяють досягти максимального ефекту економії. Об'єктивні умови для їх 

здійснення повинна забезпечити цілісна система управління ресурсозбереженням на 

підприємстві.  

Ресурсозбереження — це прогресивний напрям використання природно-ресурсного 

потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції 

при тій самій кількості використаної сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів. 

Основні стратегічні напрями ресурсозбереження можуть бути зведені до таких: комплексне 

використання мінерально-сировинних і паливних ресурсів; впровадження ресурсозберігаючої 

техніки і технології; широке використання в галузях переробної промисловості вторинної 

сировини; стабілізація земельного фонду, відновлення родючості землі, рекультивація 

відпрацьованих кар’єрів тощо; ефективне регулювання лісокористування, збереження 

рекреаційних ресурсів при розміщенні нових промислових об’єктів.  

У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки, коли існує стійка тенденція до 

зростання цін на більшість видів виробничих ресурсів, зокрема – на енергоносії, важливе 

значення набуває перехід промислових підприємств України на ресурсозберігаючий тип їх 

економічного розвитку. Питання підвищення енергоощадності підприємств є надзвичайно 

актуальним напрямом розвитку дослідження та проектування, який пов’язаний з вичерпанням 

природних запасів та подорожчанням енергоносіїв. 

Цікавість до інформації щодо енергозберігаючих технологій і заходів наростає. Це не 

дивно, адже від їх впровадження і застосування залежить більш ефективне використання 

паливно-енергетичних ресурсів та суттєве зниження грошових витрат. Основні напрямки в 

енергозберігаючих технологіях можна поділити на кілька категорій: економія теплової енергії 

при виробництві, в транспорті і споживанні; економія електричної енергії; економія води при 

водозаборі, транспортуванні та споживанні; економія палива у виробництві електричної і 

теплової енергії; облік води, газу, тепла і електрики; енергоаудит, складання енергетичних 

паспортів, енергетичні обстеження; поновлювані джерела теплової та електричної енергії. 

Зростаючі ціни на енергоносії стимулюють економно їх використовувати: створюванні 

безпаливних установок для виробництва електроенергії, акумулюванні теплової енергії, 

засклення лоджій і балконів, переході на двоставковий тариф при оплаті за теплову енергію, в 

заміні ламп розжарювання на люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, створенні та 

впровадженні інфрачервоних датчиків руху і присутності, використанні в ЖКГ частотно-

регульованих приводів і багатьох інших напрямках. Вектор нашого сьогодення і майбутнього в 

розвитку і життєдіяльності людини лежить через енергозберігаючі технології. 

Досвід розвинених країн світу свідчить про скорочення споживання традиційних та 

перехід на альтернативні ресурси енергії. Важливим пріоритетом є підвищення ефективності 

енергозбереження у зв’язку з тим, що Україна належить до енергодефіцитних країн і за рахунок 

власних джерел задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах менш ніж на 50%. 

В цілому комплексний розвиток усіх напрямів ресурсозбереження дасть змогу 

сформувати нову ідеологію господарювання, що базується на економному використанні наявної 

ресурсної бази, оптимальному співвідношенні первинних і вторинних ресурсів та 

маловідходному виробничому циклі. 
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О.О.ЯКУТА (УКРАЇНА, РІВНЕ) 

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ 

Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Остафова, 29а, к. 204,  

м. Рівне, 33000, olga_yakuta@ukr.net 
Глобальна концепція сталого розвитку "Порядок денний на XXI століття", ухвалена в Ріо-

де-Жанейро, на жаль, досі не знайшла належного відображення в суспільній думці, національ-

них програмах, державній політиці та економічній системі України. 

Таку ситуацію можна змінити, розробляючи стратегічні плани реформування на рівні адмі-

ністративних одиниць. На цій основі базуватиметься стратегія розвитку всієї країни. 

Першочерговими кроками при цьому є проведення екологічного аудиту території з метою 

розробки перспективних заходів з покращення її екологічного стану та розробка стратегії ста-

лого розвитку регіону. 

Екологічний компонент необхідно розглядати як фундаментальну основу сталого розвитку 

в системі «людина-навколишнє середовище-економіка».  

Об’єктом наших досліджень є соціально-екологічна складова сталого розвитку регіону. Се-

ред великої кількості показників, які характеризують дану сферу, пропонуємо проаналізувати 

наступні індикатори: демографічні показники (смертність, народжуваність, природний при-

ріст), розподіл населення за віком, основні причини смертності, рівень захворюваності за різ-

ними групами хвороб, витрати на природоохоронні програми, участь громадськості у природо-

охоронних проектах та ін. 

При цьому, показниками ефективності реалізації стратегії у соціально-екологічному аспекті 

мають стати: 

- покращення стану здоров’я населення за рахунок зменшення негативного антропоген-

ного впливу; 

- збільшення витрат на виконання природоохоронних заходів і отримання таким чином 

екологічного ефекту; 

- підвищення ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень. 

 

O.YAKUTA (UKRAINE, RIVNE) 

ANALYSIS OF SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL SUBSYSTEM SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF REGION 

Rivne State Humanitarian University, St. Ostafova, 29a, room 204,  

Rivne, 33000, olga_yakuta@ukr.net 
The global concept of sustainable development "Agenda XXI", adopted in Rio de Janeiro, unfor-

tunately, has not duly reflected in public opinion, national programs, public policy and economic sys-

tem of Ukraine. 

This situation may change, developing strategic plans for reform at the level of administrative 

units. On this basis strategy of the country will be based. 

The primary steps in this case is an audit of the territory to develop promising measures to im-

prove its ecological condition and to develop strategies for sustainable development of region. 

Environmental component should be considered as a fundamental basis for sustainable develop-

ment in the system "human-environment-economy." 

The object of our research is the social-and--environmental component of sustainable develop-

ment. Among the many parameters that characterize this area, we propose to analyze the following 

indicators: demographics (mortality, fertility, natural increase), the distribution of population by age, 

principal reasons of death rate, level of morbidity after the different groups of illnesses, the costs of 

environmental programs, public participation in environmental projects ets. 

Thus, performing strategy in the social and environmental aspects should be: 

- it is improve health by reducing adverse human impact; 

- it is increasing the costs of environmental measures and a way of environmental effects; 

- it is increase public participation in making environmentally significant decisions. 

mailto:olga_yakuta@ukr.net
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В.М.ТРИСНЮК (УКРАЇНА, ТЕРНОПІЛЬ) 

ГІС-МОДЕЛІ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору 

вул. Чмацька 1б/ 58.  м. Тернопіль, Україна 46009, E-mail: trysnyuk@ukr.net 
На прикладі Тернопільського  регіону, створені моделі і технології - конструктивно- тех-

ногеохімічного оцінювання та екологічно безпечного збалансованого ресурсокористування та 

розроблені конкретні пропозиції з оптимізації та покращання стану довкілля. Виходячи із за-

гальноприйнятого поняття тріади екологія - господарство - суспільство, моделюємо кожну 

підсистему тріади на основі ГІС-технологій. Так підсистема ЕКОЛОГІЯ - це сучасний стан 

природного середовища і природних ресурсів , що складається з 8 компонентів: геологічного 

середовища, геофізичних полів, геоморфосфери, гідросфери, атмосфери, педосфери, фітосфери 

і зоосфери. Всі вони разом утворюють природні ландшафти - основу сучасних геоекологічних 

структур[1]. 

Підсистема ЕКОНОМІКА - це екологічно безпечний розвиток господарства на засадах 

збалансованого ресурсокористування, який створює техносферу, що впливає на природне се-

редовище і природні ресурси. Внутрішня будова техносфери досить складна і ії вплив на при-

родні геосистеми визначається кількома десятками поелементних і покомпонентних еколого-

техногеохімічних карт , які в результаті прозорого накладання за нашою  методицою , дають 

нам інтегровану карту контурів забруднення території у вигляді сумарного показника забруд-

нення. Цей контур накладаємо на ландшафтну карту і отримуємо геоекологічні структури як 

взаємодію природних геоструктур і техногенного забруднення. При цьому обов'язково врахо-

вуються природні геохімічні ландшафти і природні геохімічні поля, на тлі яких розвиваються 

техногенні геохімічні поля, що виражені еколого- техногеохімічними картами. На прикладі до-

сліджуваного Карпатсько-Подільського регіону виділяється лише три класи природних 

геохімічних ландшафтів - кислі, глеєві і кальцієві, тому їх не трудно врахувати при побудові 

карти геоекологічного районування. Основою цієї карти є фактичний матеріал з техногенного 

забруднення, який отриманий нами при аналізі проб ґрунтів, атмосферного повітря, ґрунтових 

і поверхневих вод, донних відкладів та рослинності на 689 геоекологічному полігоні. Врахо-

вуючи, що кожна проба аналізувалась не менше ніж на 12 інгредієнтів, отримаємо більше ста 

тисяч екологічних параметрів (689 полігон х 6 компонентів х 12 інгредієнтів = 49 608) . Зро-

зуміло, що сумісний аналіз цих параметрів можливий тільки при використані ПС-технологій. 

І. нарешті, третя підсистема СУСПІЛЬСТВО охоплює лише просторові особливості 

розподілу на досліджуваній території демографічних показників і захворюваності населення. 

Результуючим параметром буде сумарний показник захворюваності, який характеризує ком-

фортність проживання людей у якісному довкіллі . 

Запропоновані нами ГІС-моделі геоекологічного районування розроблені на матеріалах 

Тернопілля і Західного Поділля. Вони отримані на основі власних досліджень [2], а також з ви-

користанням карт «Національного атласу України». Ці моделі можна розповсюдити на будь-

який регіон, якщо дослідник буде мати достатню кількість конкретних параметрів, що харак-

теризують як природний стан компонентів ландшафтів, так і їх техногенне трансформування. 

Із наведених ГІС-моделей ми можемо зробити висновок, що забезпечення сталого роз-

витку на засадах збалансованого ресурсокористування, дозволяє запропонувати конкретний 

зміст тріади Природа - Господарство - Людина для гармонізації їх відносин. Розроблена також 

ГІС-технологія побудови карт сучасної екологічної ситуації та карт геоекологічного райо-

нування для управління станом довкілля Західного Поділля . Цю технологію геоекологічного 

моделювання ми пропонуємо також для геоекологічної оцінки інших регіонів України та за-

рубіжжя. Науково-обґрунтоване управління станом довкілля (екологічний менеджмент) мож-

ливо лише при гармонізації взаємовідносин у складній природно-господарсько-суспільній си-

стемі на основі розумного обмеження своїх потреб, щоб стан довкілля відновлювався, еко-

номіка розвивалась, а людина почувала себе комфортно і забезпечувала такий же розвиток для 

майбутніх поколінь. 
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О.М. БЄЛУХА, М.Т. БЕЦЬ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ЗГІДНО 

КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна kafedra-edr@ukr.net 

 
Сталий розвиток, задовольняючи потреби сучасних мешканців Землі, забезпечує майбут-

ні покоління щодо можливості реалізації їх власних потреб, відбувається в гармонії з природ-

нім і суспільно – культурним середовищем, охоплює усі галузі діяльності, серед яких туристи-

чна індустрія стає універсальним інструментом покращення суспільного добробуту. 

Розвиток туризму на засадах сталого розвитку виступає суспільним феноменом, що під-

вищує соціально-економічний добробут населення певних регіонів за рахунок впливу  чинни-

ків, які стимулюють якість життя в осередках зрівноваженого туризму, зокрема рівень життя, 

видовищність життя, культура і традиції. Дослідимо характер впливу цих факторів в процесі 

формування передумов суспільного добробуту мешканців регіону як потенційних користувачів  

туристичного продукту так і тих, хто його реалізує як товар на ринку. 

Щодо фактору рівня життя, функціонування курортно-рекреаційної території на засадах 

сталого туризму створює ринок праці, який з огляду на свою специфічну екологічну форму 

утворює «зелений» ринок, де безпосередньо чи опосередковано, повинні знайти своє професій-

не застосування жителі місцевості, для чого важливо максимально розвинути їх усілякі навич-

ки, здібності та уміння, навіть якщо вигідно з економічної точки зору було б залучити спеціалі-

стів з інших регіонів. Зелений ринок праці буде унікальним у зв'язку з різними формами та сег-

ментами, для яких призначений місцевий туристичний продукт. 

Формування зеленого ринку праці на основі принципів сталого розвитку  дозволить за-

безпечити не тільки можливість працевлаштуватися, але й створити достойний рівень оплати  

праці та заохочення для місцевих жителів, що не лише позитивно вплине на психологічні і со-

ціальні відносини в колективах і між населенням, але й на ефективність функціонування всього 

проекту як типового для інших регіонів. Так, існують вимоги, які сприятимуть створенню зеле-

ного ринку праці, зокрема працівників необхідно професійно підготувати і справедливо вина-

городити, що зводить до мінімуму ризик виникнення антагонізму з їхньої сторони до проекту. 

Об’єктивне ставлення працедавців до таких працівників підвищує корпоративну культуру, про-

дуктивність праці і викликає довір’я громадськості до проекту. Конструктивний діалог дозво-

лить всім учасникам оцінити існуючі екологічні проблеми та істотність змін, які виникають в 

процесі реалізації проекту в даній місцевості, а в довгостроковій перспективі учасники можуть 

ідентифікувати себе в проекті і як підприємці. 

 Що до фактору видовищності життя безліч місцевих пам'яток є недоступні по ціні або 

невідомі для місцевих жителів, і вони вимушені сплачувати за те, що досі використовували 

безкоштовно і розглядали його як частину свого життя. Доцільно, щоб доступ до багатьох ви-

значних пам'яток, наприклад історичні місця або зони відпочинку, став  безкоштовним для міс-

цевих жителів або за ціною, яка б покривала експлуатаційні витрати. Прикладом такої практики 

є Дубровник у Хорватії, де витрати на обслуговування мурів місцевої фортеці покриває прибу-

ток від продажу вхідних квитків та кошти міського бюджету. Так як більшість податків в цьому 

випадку сплачується місцевими жителями, вхід до історичної пам’ятки для них доступний за 

низькою вартістю, а вони, в такий спосіб, рекламують даний туристичний продукт. Щоб не 

втратити самобутність місцевої культури та традицій, як джерел постійного інтересу туристів 

та конкурентні переваги на рику туристичних послуг, що гарантують наявність робочих місць, 

їх необхідно розвивати і пропагувати в розрізі фактору суспільного добробуту громадян. Тра-

диції, які є спадщиною багатьох поколінь, пов'язані з певним часом і місцем, і найменша спроба 

їх змінити у зв'язку з туристичним попитом, може призвести до їх спотворення і зникнення, а 

відтоді зменшити потік туристів. Саме місцева самобутня культура і звичаї, стимулюючи міс-

цеву економіку, зберігають їх,  як фактори стійкого розвитку. 
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О.В.ФАРАТ, О.М.БЄЛУХА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОРІЄНТИРИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНДИКАТОРІВ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна kafedra-edr@ukr.netВизначення переліку показників та індикаторів ста-

лого розвитку вимагає врахування багатьох складових різних суб'єктів оцінки (село, місто, ре-

гіон, країна чи світ в цілому). З одного боку, необхідно чітко визначитися щодо основних скла-

дових життєво важливих інтересів вищенаведених суб'єктів оцінки, їх взаємовпливу й взаємо-

залежності та інтегрованої цільової функції яка буде визначати поняття сталого розвитку. З ін-

шого боку, такі системи оцінки повинні бути зрозумілими, доступними для проведення відпо-

відних оцінок й відповідати глобальним цілям сталого розвитку. 

Оточуючий світ є  складною та динамічною системою. Окремі ж системи, не зважаючи 

на те, що кожна з них визначається певним рівнем самостійності, залежать від функціонування 

інших систем і виконують свою роль в підтриманні їх функціонування й розвитку загальної 

системи в цілому. Таким чином, не можливо дослідити стан життєдіяльності окремої сфери, без 

дослідження та врахування впливу та взаємовпливу інших сфер життєдіяльності. 
Визначають наступні підсистеми сталого розвитку :соціальна система (людина і її індиві-

дуальний розвиток, соціальна та політична системи); екологічна система (ресурси та оточуюче 

навколишнє середовище); система забезпечення (економічна система та інфраструктурне за-

безпечення, в тому числі і паливно-енергетичними ресурсами). 
Орієнтири визначення складу показників та індикаторів сталого розвитку повинні забез-

печувати стабільне функціонування кожної окремої підсистеми, а також враховувати взаємоза-

лежності та взаємовплив вищеназваних підсистем.  

На думку Баранніка В.О. можна визначити базові орієнтири, які повинні визначати склад 

показників та індикаторів сталого розвитку, а саме: 

1. визначених оточенням: 

існування - система повинна бути сумісною з нормальним станом оточення та спромож-

ною існувати в цьому оточенні, тобто для підтримки збалансованого стану системи необхідно 

забезпечити певну кількість матеріальних та нематеріальних ресурсів ; 

ефективність - для збереження обмеженої кількості ресурсів та обмеження впливу на 

своє оточення система повинна бути ефективною, при цьому ефективність визначає можливість 

виконання тих чи інших завдань розвитку за рахунок наявних ресурсів та в певні терміни і не 

завжди відповідає вимогам раціональності; 

свобода дій - для виконання вимог сумісності з наявним оточуючим середовищем, систе-

ма повинна мати здатність до різноманітності засобів, які спроможні справитися з такими ви-

могами; 

безпека - система повинна бути спроможною підтримувати свою життєздатність і в умо-

вах несприятливих змін оточуючого середовища+; 

адаптованість - система повинна бути спроможною змінюватися, адаптуючись та само-

організуючись, з метою визначення більш адекватних засобів реагування на вимоги, які накла-

даються оточенням що змінюється; 

співіснування - система  повинна бути спроможною до  модифікації своєї поведінки та ін-

тересів інших систем присутніх в її оточенні. 

2. визначених самою системою: 

репродуктивність – самовідтворюючі системи повинні бути спроможні до такого відтво-

рення; 

психологічні потреби – істоти, для яких наявна чутливість, мають і психологічні потреби; 

відповідальність – свідомі суб’єкти сталого розвитку несуть відповідальність за скоєне та 

повинні виконувати нормативні вимоги. 

Визначені вимоги до формування складу показників та індикаторів сталого розвитку до-

зволять обґрунтовано сформувати систему показників сталого розвитку різних суб'єктів оцінки 

(село, місто, регіон, країна чи світ в цілому). 
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А.О. КАЛИНОВСЬКИЙ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК РОБОТИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна kafedra-edr@ukr.net 
Український ринок авіаперевезень протягом 2010 року демонстрував стабільні темпи від-

новлення  втрачених в період кризи позицій. Особливо успішно розвивався ринок пасажирсь-

ких авіаперевезень, за підсумками року 32 вітчизняним авіакомпаніям вдалось подолати, як і в 

докризовому 2008 році, шестимільйонну позначку. За статистичними даними у 2010 році пос-

лугами українських авіакомпаній скористалось 6106,5 тис.чоловік, темп зростання порівняно з 

2009 роком склав 19 відсотків. Стабільно домінуюче положення продовжували займати 6 про-

відних пасажирських авіаперевізників: „Аеросвіт”, „Міжнародні авіалінії України”, „Дніпроа-

віа”, „Роза Вітрів”, „Авіалінії Візз Ейр Україна” та „Донбасаеро”, які на сьогодні здійснюють 91 

відсоток загальнодержавних перевезень. Посилення транспортної активності компаній та гро-

мадян у 2010 році на фоні поступового відновлення економіки сприяло значному зростанню 

порівняно з 2009 роком обсягів пасажирських перевезень авіакомпаній „Міжнародні авіалінії 

України” (на 14 відс.), „Роза Вітрів” (в 1,5 рази), „Авіалінії Візз Ейр Україна” (на 6,3 відс.). За-

гальні обсяги перевезень авіакомпаній „Аеросвіт”, „Дніпроавіа” та „Донбасаеро”, які офіційно 

входять до Стратегічного альянсу „Українська авіаційна група“, збільшились за підсумками 

року на 14,6 відсотка („Аеросвіт”- зростання на 24,4 відс., „Дніпроавіа”- зростання на 20,2 відс., 

„Донбасаеро”- зниження на 22,4 відс.). Значне збільшення загальних обсягів пасажирських пе-

ревезень забезпечено, перш за все, за рахунок розвитку сектора міжнародних повітряних пере-

везень Поряд з цим у 2010 році мало місце розширення діяльності на українському ринку іно-

земних авіакомпаній. Позитивним виявився також ефект від активізації зусиль вітчизняних па-

сажирських перевізників у виконанні міжнародних чартерних авіаперевезень.  

 

KALINOWSKI A. (UKRAINE LVIV) 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CIVIL AVIATION IN UKRAINE 

Lviv Polytechnic National University, 

St. Bandery str., 12, 79013 Lviv, Ukraine 
Ukrainian aviation market in 2010 showed a steady rate of recovering lost during the crisis 

positions. In its most developed market for passenger air transportation for the year 32 domestic 

airlines failed to overcome, as in the pre-crisis 2008, the six millionth mark. According to statistics in 

2010, the services of Ukrainian airlines flew 6106.5 thousand people, the growth rate compared to 

2009 was 19 percent. Stable dominant position continued to occupy the 6 leading passenger airlines, 

"Aerosvit", "Ukraine International Airlines", "Dniproavia", "Wind Rose", "Wizz Air Ukraine Airlines" 

and "Donbassaero", which currently carry 91 percent of national transportation. Increased transport 

activity of companies and individuals in 2010 against the backdrop of a gradual economic recovery 

contributed to a significant increase compared to 2009 volumes of passenger airlines "Ukraine 

International Airlines" (14 percent)., "Wind Rose" (1.5 times), " Wizz Air Ukraine Airlines' (by 6.3 

percent).. General traffic volumes airline "Aerosvit", "Dniproavia" and "Donbassaero" which officially 

part of the Strategic Alliance "Ukrainian Aviation Group" for the year increased by 14.6 percent 

("Airlines" - an increase of 24.4 per cent., "Dniproavia" - an increase of 20.2 per cent., "Donbassaero" 

- a decline of 22.4 per cent.). A significant increase in total passenger ensured primarily through the 

development of international air transport sector Along with this in 2010, there has been expansion in 

the Ukrainian market of foreign airlines. Was also a positive effect of increased efforts of domestic 

passenger carriers in international air charter. 
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Н.С.ПИТУЛЯК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОР-

МАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПТЕЧНИХ МЕРЕЖАХ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна 

Логістична інформаційна система є одним з основних факторів організації логістики в 

аптечних мережах. Це основа функціонування логістичної системи та головний інструмент уп-

равління логістичними потоками. Об’єкти логістичного управління формуються у вигляді по-

токів різних видів: матеріального, інформаційного, фінансового, сервісного. Їхню сукупність 

необхідно розглядати як окремі процеси, однак призначення логістики – інтегрувати їх в одну 

систему. Для результативного інтегрування та управління об’єктами логістики необхідним є 

використання функціонального інструменту, яким на підприємстві є логістична інформаційна 

система. Впровадження логістичної інформаційної системи на підприємствах, а зокрема в апте-

чних мережах, складний і довготривалий процес, тому постає проблема розробки ефективного 

механізму її впровадження, який враховував би найменші деталі роботи підприємства, специ-

фіку його діяльності.  

На основі проведених досліджень, нами виокремлено переваги впровадження логістич-

них інформаційних систем в діяльність аптечних мереж, основними з яких є: 

– зменшення загальних витрат за рахунок високої ефективності операцій; 

– зменшення часу транспортування товару до торговельних одиниць; 

– швидке опрацювання замовлень, яке здійснюється за схемою замкнутого циклу; 

– можливість кращої оцінки термінів постачання та виконання їх вчасно; 

– планування постачання здійснюється на основі реальних замовлень торговельних 

одиниць, клієнтів, а не на прогнозуванні; 

– можливість групування робіт, замовлень товарів, послідовність виконання замов-

лень, зміни в замовленнях торговельних одиниць, клієнтів автоматично змінюють план замов-

лення товарів у постачальників; 

– досягнення вищого рівня сервісного обслуговування, порівняно із застосуванням 

інших логістичних інформаційних систем та мінімізація “людського фактору”; 

– підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Впровадження логістичної інформаційної системи в аптечних мережах повинно відбу-

ватися поступово та поетапно. За таких умов цей процес відбуватиметься з врахуванням най-

менших деталей впровадження, а для підприємства та персоналу буде не надто складним. Для 

спрощення процесу організації логістичної інформаційної системи в аптечних мережах ми про-

понуємо використовувати механізм впровадження інформаційної системи логістики. Нами 

сформульовано поняття механізму впровадження логістичної інформаційної системи, яке є на-

ступним. Механізм впровадження логістичної інформаційної системи – логічне, послідовне ви-

конання операцій, що дозволяє зробити цей процес універсальним, а також врахувати будь-які 

особливі характеристики функціонування окремої аптечної мережі.  

За нашими дослідженнями, механізм впровадження логістичної інформаційної системи 

аптечних мереж повинен включати декілька етапів. Кількість етапів залежить від того, наскіль-

ки підприємство готове організаційно та фінансово до реалізації даного проекту. Якщо рівень 

готовності є високим і дозволяє розпочати впровадження, то воно завершиться швидко і ре-

зультативно. 

Механізм впровадження логістичної інформаційної системи аптечних мереж дає змогу 

удосконалити процеси логістики аптечних мереж. Застосування розробленого механізму забез-

печить ефективне та швидке впровадження логістичної інформаційної системи в аптечних ме-

режах. Механізм повинен бути побудований за принципом, який дає змогу оперативно вирішу-

вати проблеми, що виникають в процесі реалізації впровадження. Виконання операцій послідо-

вно зробить процес впровадження логістичної інформаційної системи поступовим, поетапним, 

а також врахує його найменші деталі. 
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А.С. КРАЄВСЬКА, (УКРАЇНА, ВІННИЦЯ) 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

Вінницький національний технічний університет 
Одночасно з вичерпанням запасів невідновлюваних сировинних та енергетичних ресур-

сів посилюється забруднення довкілля, особливо водних ресурсів та атмосферного повітря, 

зменшуються площі лісів і родючих земель, зникають окремі види рослин, тварин тощо. Все це 

зрештою підриває природно-ресурсний потенціал суспільного виробництва і негативно позна-

чається на здоров'ї людини. Така ситуація зумовила необхідність пошуку шляхів підвищення 

ефективності використання природних ресурсів. Під використанням природних ресурсів слід 

розуміти процес включення ресурсів природи в господарський оборот. Дещо ширшим є понят-

тя «природокористування», яке передбачає не лише використання природних ресурсів в проце-

сі суспільного виробництва, а й забезпечення належних умов для нормальної людської життє-

діяльності [1]. Так, на думку О.М. Царенко термін «природокористування» можна визначити: 

«як сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу та заходів для його 

збереження» [2, с.34]. Подібне визначення наводиться і в екологічному словнику-довіднику 

М.Ф. Реймерса [3, с.404-405], де також зазначається, що природокористування включає: видо-

бування та переробку природних ресурсів, їх відновлення або відтворення; використання і охо-

рону природних умов життєвого середовища, відновлення та раціональні зміни екологічного 

балансу природних систем, що виконують функції збереження природо-ресурсного потенціалу 

розвитку суспільства. Автори джерела [4] вказують на важливість раціонального природокори-

стування, яке має забезпечити повноцінне існування і розвиток сучасного суспільства, але при 

цьому зберегти високу якість середовища проживання людини. Оскільки на сучасному етапі 

розвитку людство не може повністю відмовитись від використання більшості природних ресур-

сів, одним із головних завдань економіки будь-якої країни має стати ефективне природокорис-

тування. Оцінювання ефективності використання природних ресурсів може проводитись за та-

кими критеріями: економічним, екологічним, соціальним і технологічним.  Вибір перших трьох 

критеріїв відповідає одному із принципів національної екологічної політики [5], згідно якого 

рівність трьох складових розвитку держави: економічної, екологічної і соціальної, зумовлює 

орієнтування на пріоритети сталого розвитку, врахування екологічних наслідків під час прий-

няття економічних рішень. Необхідність включення технологічної складової зумовлена тим, що 

для раціоналізації використання природних ресурсів необхідними  є техніко-економічні заходи, 

в основі яких лежить науково-технічний прогрес, який виступає як засіб вирішення протиріччя 

між зростаючими потребами суспільства у природних ресурсах і обмеженими можливостями 

природи щодо їх відтворення і запасів [6]. Важливими науково-технічними досягненнями на 

шляху до підвищення ефективності використання природних ресурсів є наступні: створення 

технологій, що не завдають шкоди природі, розвиток нових енерго- і ресурсозберігаючих, ма-

ло- і безвідходних технологій, використання невичерпних джерел енергії (водних, геотерміч-

них, сонячних), повторне використання ресурсів, утилізація відходів, розвиток біотехнологій 

[6]. Отже, значення природних ресурсів для розвитку суспільства постійно зростає. Разом з 

тим, загострюються екологічні проблеми, пов’язані з нераціональним природокористуванням. 

В зв’язку з цим існує потреба у підвищенні ефективності використання природних ресурсів зо-

крема за рахунок впровадження науково-технічних досягнень в цьому напрямі. 

1. Гулич О.І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій: питання тео-

рії і практики: Монографія / О.І. Гулич. – Львів: ІРД НАН України, 2007.  – 208 с. 2.Царенко 

О.М. Основи екології та економіка природокористування / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. 

Кадацький. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 400 с. 3.Реймерс Н.Ф. Природополь-

зование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637 с. 4. Екологія [Текст] / 

С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, О.К. Аблова та ін. – К.: КНЕУ, 2004. – 364 с. 5.Про схвалення 

Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року // Розпорядження 

КМУ від 17.10.2007. -  №880-р. 6. Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В. Економіка 

природокористування: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 322 с. 
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О.М.ПОПІВНЯК (УКРАЇНА, ДРОГОБИЧ) 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ 

Державна установа “Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка” вул. Івана Франка, 27, м. Дрогобич, 01032, Україна E-mail: popivnjak@i.ua 
В умовах залучення України ХХІ ст. до світових процесів глобалізації та регіоналізації 

ефективне функціонування економіки неможливе без подолання проблем міжрегіональних від-

мінностей, ліквідації кризових явищ і відсталості у розвитку окремих територій країни. 

У цьому контексті важливим  є формування фінансового механізму забезпечення збала-

нсованого розвитку депресивних територій на основі позитивних зрушень галузевої, просторо-

вої та функціональної систем, відновлення і зміцнення ефективного співробітництва регіонів, 

зменшення міжрегіональних диспропорцій, раціонального використання економічного потенці-

алу кожної депресивної території. Запропоновано дієві фінансові важелі та інструменти ство-

рення адекватного середовища фінансового опосередкування процесів соціально-економічного 

та екологічного прогресу. Мова іде про необхідність формування ефективного фінансового ме-

ханізму регіонального розвитку депресивних територій, який би містив стимулювальні переду-

мови нормативно-правового регламентування, фінансового забезпечення та фінансового регу-

лювання. 

 

POPIVNYAK O.M. (UKRAINE,  DROHOBYCH) 

FINANCIAL MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

DEPRESSIVE REGIONS 

Public institution the “Drohobych State Teacher’s Training University”, street Ivan Franc, 

27, m. Drohobych, 01032, Ukraine, E-mail: popivnjak@i.ua 

 
In the conditions of bringing in of Ukraine of  XXI item to the world processes of 

globalization and revivifying the effective functioning of economy is impossible without overcoming 

of problems of mizhregional'nikh differences, liquidation of the crisis phenomena and backwardness, 

in development of separate territories of country. 

In this context important  is forming of financial mechanism of providing of the balanced 

development of the depressed territories on the basis of positive changes of the of a particular branch, 

spatial and functional systems, renewal and strengthening of effective collaboration of regions, 

diminishing of mizhregional'nikh disproportions, rational use of economic potential of every depressed 

territory. Effective financial leverages and instruments of creation of adequate environment of 

financial oposeredkuvannya of processes of socio-economic and ecological progress are offered. A 

language goes about the necessity of forming of effective financial mechanism of regional 

development of the depressed territories, which would contain stimulyuval'ni pre-conditions 

normatively legal regulation, financial providing and financial adjusting. 

mailto:popivnjak@i.ua
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В. І.САЙКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна 

 Головним результатом роботи світового співтовариства у напрямку переходу на засади 

сталого розвитку є те, що переважна більшість країн вже стали на цей шлях, в них почалися 

необхідні трансформаційні процеси. Чи не найсуттєвішим моментом є усвідомлення урядами 

країн світу екологічної небезпеку від неефективного використання ресурсів. В результаті було 

обрано єдиний можливий шлях до вирішення проблеми — сталий розвиток. Перехід на його 

засади в країнах, що розвиваються, враховуючи цілу низку негативних факторів та тенденцій є 

набагато важчим, ніж у розвинених країнах світу,  

Перші кроки країн на шляху до сталого розвитку вже зроблені. Для успішного завер-

шення цього процесу країнам, що розвиваються, необхідно два ключових фактори: зовнішня 

фінансова підтримка та передача екологічно чистих технологій. 

 Офіційна допомога світової спільноти є одним з основних джерел зовнішнього фінансу-

вання і має важливе значення для вчасної та ефективної реалізації принципів сталого розвитку 

тому вона не може бути замінена потоками приватного капіталу.  

Також умовою сталого розвитку, окрім фінансової допомоги, є наявність науково-технічної ін-

формації , а також доступ до екологічно чистих технологій та їх передача. Здатність країн на 

рівних правах користуватися результатами науково-технічного прогресу та брати в ньому уч-

асть може справити великий вплив на розвиток сталого розвитку. Тому міжнародному співто-

вариству слід стимулювати доступ до екологічно чистих технологій та їх передачу менш роз-

винутим країнам на вигідних умовах. 

 Важливим є створення потенціалу в країнах, що розвиваються, стимулювання всебічно-

го розвитку науки в цих країнах шляхом залучення державних та приватних інвестицій. Лише 

при виконанні таких умов можливий повний перехід на принципи сталого соціально-

економічного розвитку. 
 

SAYKO VASYL IGOROVICH (UKRAINE, LVIV) 

PROBLEMS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Lviv Polytechnic National University 

79013, Lviv, Ukraine, st. St. Banderu 12.  
 

 The main result of the global community in the transition to sustainable development 

principles is that the vast majority of countries have already embarked on this path, they began the 

necessary transformation processes. Do not most essential point is to understand the governments of 

the world environmental hazards from inefficient use of resources. The result was chosen only way to 

solve the problem - sustainable development. Go to his principles in developing countries, including a 

number of negative factors and trends is more difficult than in developed countries, 

 The first steps of implementing sustainable development has made. To successfully complete 

this process, developing countries need two key factors: external financial support and transfer of 

environmentally sound technologies. 

 Official assistance of the international community is a major source of external funding and is 

essential for timely and effective implementation of the principles of sustainable development so it can 

not be replaced by private capital flows. 

 Also prerequisite for sustainable development, in addition to financial assistance, is the 

availability of scientific and technical information, and access to, environmentally sound technologies 

and their transfer. The ability of countries to equally enjoy the benefits of scientific progress and take 

part in it can have a big impact on the development of sustainable development. Therefore, the 

international community should encourage access to, environmentally sound technologies and their 

transfer to less developed countries on favorable terms. 

 It is important to building capacity in developing countries, promote the comprehensive 

development of science in these countries by attracting public and private investment. Only when such 

conditions possible full transition to the principles of sustainable socio-economic development. 
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Б.І.САЙКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ГЛОБАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА ПОЛІТИКИ СТАЛОГО СПОЖИВАННЯ 

ТА ВИРОБНИЦТВА. ВПЛИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ЕКОНОМІКУ  

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна 

У сучасних умовах якісно новим чином потрібно вирішувати проблеми сталого розвитку  

і  стимулювати перехід підприємств на більш стале споживання та виробництво.  Проблема 

стимулювання переходу на сталий розвиток є актуальною для дослідження.  

Більшість держав таких як Маврикій, Колумбія, Індонезія, Чеська Республіка, В’єтнам  

не починають з нуля, багато з перетворень на шляху до сталого суспільства вже процвітають в 

цих країнах.  В даних країнах бізнес і промисловість були залучені в широке коло ініціатив що-

до скорочення виснаження ресурсів і впливу на навколишнє середовище, сприяючи, наприклад, 

корпоративній соціальній відповідальності, сталому виробничо-збутовому ланцюгу та іннова-

ціям.     

Враховуючи вищенаведені дані не завжди варто створювати нові методи стимулювання 

сталого розвитку , а буде доцільніше на мою думку адаптувати ті, що вже успішно використо-

вуються  в інших країнах. Яскравим прикладом зеленої ділової практики в Китаї та В'єтнамі є 

досягнення компанії TanTec яка домоглася значної економії витрат шляхом впровадження ене-

ргоефективності та практики поводження з відходами, зменшуючи споживання енергії на 40 

відсотків, а викиди CO2 на 2700 тонн на рік. TanTec також знизила використання води та хіміч-

ного споживання на 50 відсотків і 15 відсотків відповідно.  

Ми повинні досліджувати конкретні ситуації і створювати алгоритми їх впровадження в 

Україні.  

 

SAYKO BOHDAN IGOROVICH (UKRAINE, LVIV) 

GLOBAL PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE CONSUMPTION AND 

PRODUCTION. 

Lviv Polytechnic National University 

79013, Lviv, Ukraine, st. St. Banderu 12. mmal@polynet.lviv.ua 
 

Problem promote transition of Ukraine to more sustainable consumption and production. 

In modern conditions qualitatively new way to solve the problem of sustainable development 

and to promote the transfer of enterprises to more sustainable consumption and production. Problem 

promote the transition to sustainable development is topical. 

Most states such as Mauritius, Colombia, Indonesia, Czech Republic, Vietnam does not start 

from scratch, a lot of changes on the way to a sustainable society is flourishing in these countries. In 

these countries, business and industry have been involved in a wide range of initiatives to reduce 

resource depletion and environmental impact, contributing, for example, corporate social 

responsibility, sustainable value chains and innovation. 

Given the above data is not always necessary to create new incentives for sustainable 

development, and it will be better in my opinion adapt those that are already successful in other 

countries. 

A striking example of green business practices in China and Vietnam is to achieve TanTec 

company which has achieved significant cost savings through energy efficiency and waste 

management practices, reducing energy consumption by 40 percent and CO2 emissions by 2700 tons 

per year. TanTec also reduced the use of water and chemical consumption by 50 percent and 15 

percent respectively. 

We must studies of specific situations and create algorithms implementation in Ukraine. 
 

mailto:mmal@polynet.lviv.ua
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М.І.БУБЛИК, (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИ-

ЄМСТВ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна 
Проблема регулювання збитків, які завдаються довкіллю господарською діяльністю лю-

дини, безпосередньо пов’язана із шкідливими викидами в атмосферу та їх регулюванням. Від-

повідно до процедур, які визначені механізмом Кіотського протоколу та Постановою КМУ від 

22 лютого 2006 р. №206 «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проек-

тів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парни-

кових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» в 

Україні регламентується реєстрація даних проектів та переведення одиниць встановленої кіль-

кості в одиниці скорочення викидів по завершенні реалізації проекту. Суть механізму реалізації 

даних проектів (точніше, спільного впровадження) полягає в реалізації відповідних інвестицій-

них проектів зі скорочення викидів парникових газів за рахунок інвестицій іншої країни. В ре-

зультаті проекту інвестор отримує у власність одиниці скорочення викидів, які він може пере-

дати, продати і придбання у визначений період (2008-2012 рр.). Особливістю цих проектів є 

існування певних критеріїв та процедур для їх затвердження. Приємно відзначити, що Україна 

займає першу сходинку серед країн-учасників Кіотського протоколу, випереджуючи навіть Ро-

сію. Однак, реалізація механізму спільного впровадження існує з 2006 року і потребує змін, то-

му у 2012 року Державним агентством екологічних інвестицій, який відповідає за реалізацію 

Рамкової конвенції з питань змін клімату та Кіотського протоколу до неї в Україні, повідомле-

но про підготовку проекту змін до цієї Постанови. Найбільше змін потребує сама процедура 

реалізації проектів спільного впровадження з точки зору її спрощення, що сприяло б збільшен-

ню та розвитку бізнесу щодо скорочення викидів парникових газів, а також нормативне врегу-

лювання невеликих проектів та дрібномасштабних програми діяльності. Це сприяло б змен-

шенню споживання енергетичних ресурсів, збільшенню поглинання парникових газів та розви-

тку безвідходних технологій. 

M.I.BUBLYK (UKRAINE, LVIV) 

REGULATION TECHNOGENIC DAMAGES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Lviv Polytechnic National University 

79013, Lviv, Ukraine, st. St. Banderu 12. mmal@polynet.lviv.ua 
Problem regulation losses caused to the environment human activities directly associated with 

harmful emissions into the atmosphere and their regulation. According to the procedures defined 

mechanism of the Kyoto Protocol and CMU on February 22, 2006 № 206 "On approval of the review, 

approval and implementation of projects aimed at reducing anthropogenic emissions or increase 

removals of greenhouse gases under the Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate 

Change "in Ukraine is regulated data recording projects and transfer of assigned amount of emission 

reduction units upon completion of the project.The essence of the mechanism of the implementation of 

these projects (or rather, joint implementation) is to implement appropriate investment projects to 

reduce greenhouse gas emissions by investing another country. As a result, the project investor gets 

ownership of emission reductions, it may convey, sell and purchase into some period (2008-2012). A 

feature of these projects is the existence of certain criteria and procedures for their approval. 

Gratifying to note that Ukraine occupies the first place among the participating countries the Kyoto 

Protocol, even ahead of Russia. However, implementation of joint implementation mechanism exists 

since 2006 and needs to change, because in 2012 the State Environmental Investment Agency, which 

is responsible for the implementation of the Kyoto Protocol in Ukraine, reported the draft of amend-

ments to this Regulation . Most changes require the same procedure of joint implementation projects 

in terms of its simplicity, which would increase business development and to reduce greenhouse gas 

emissions, as well as regulatory settlement small projects and small-scale program of activities. This 

would reduce the consumption of energy resources increase absorption of greenhouse gases and waste 

technologies. 

mailto:mmal@polynet.lviv.ua
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Н.В.САВЧУК, С.Я.БУГІЛЬ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЛЯННЯ 

МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 

Львівська державна фінансова академія (79000, м. Львів, вул. Коперника, 3, 

academy@ldfa.edu.ua) 
З 1 січня 2011 р. набрав чинності Податковий кодекс України, який значно змінив сис-

тему оподаткування в Україні. З його прийняттям втратили чинність низка законів України, 

декретів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України та указів Президента 

України. У Кодексі змінено кількісний та якісний склад загальнодержавних і місцевих податків 

та зборів. Згідно п. 122 розділу І Закону України від 7 липня 2011 року № 3609-VI «Про вне-

сення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» до п. 1 розділу ХІХ ПКУ внесено 

зміни, зокрема стосовно введення поправок не з 1 січня 2012 року, а з 1 липня 2012 року». Ці 

зміни частково стосуються і системи місцевих податків.  

На сьогодні, в Україні діють 2 місцевих податки і 3 місцевих збори. До них належать: 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який планують запровадити з 1 

січня 2013 р.; єдиний податок; збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 

збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Скорочення переліку мі-

сцевих податків і зборів дозволяє частково підвищити регулюючий потенціал податкової сис-

теми, але варто зауважити, що більшість передбачених у Кодексі місцевих податків і зборів ду-

блюють або об'єднують дію уже існуючих. 

У структурі місцевих податків і зборів у 2011 році переважав новий для місцевої систе-

ми оподаткування єдиний податок, якого зібрано на суму 1987,9 млн. грн. без цього податку 

доходи від місцевих податків і зборів не дотягують навіть до показників попередніх років. Так, 

у порівнянні з 2010 роком, спад складає 324,3 млн. грн. У відсотковому еквіваленті  доходи мі-

сцевих бюджетів від місцевих податків і зборів у 2011 році складають лише  60,4% від доходів 

місцевих податків і зборів 2010 року.  

Для подальшого підвищення ефективності організаційного забезпечення справляння мі-

сцевих податків і зборів ДПС необхідно:  

- постійно аналізувати вимоги регуляторного законодавства та забезпечувати проведен-

ня визначених правових процедур з метою економічного обґрунтування застосування відповід-

них місцевих податків та зборів; 

-  проводити додаткові дослідження з визначення оптимальності встановлених ставок 

місцевих зборів та виявляти резерви збільшення надходжень до місцевих бюджетів від місце-

вих податків і зборів; 

- переглядати та вносити зміни до рішення місцевих рад про бюджети на відповідний 

рік в частині коригування розмірів надходжень від місцевих зборів та податків; 

- проводити інформаційні кампанії, спрямовані на забезпечення повноцінного викорис-

тання системи місцевих податків і зборів; 

- розробити типове Положення про правила паркування на території відповідних насе-

лених пунктів, забезпечувати передання земельних ділянок для здійснення цілодобової парков-

ки  суб’єктам підприємницької діяльності за умови їх сплати до міського бюджету збору за мі-

сця для паркування; 

- проводити систематичну роз’яснювальну роботу для податкових агентів щодо механі-

зму справляння податків і зборів з метою забезпечення повноти їх сплати; 

- у зв’язку з запровадженням нового місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сектор нерухомості заслуговує більш ретельного розгляду. Через величезну 

кількість грошових транзакцій та його значний соціальний вплив часто виникають випадки 

відмивання грошей, податкового шахрайства тощо; 

- забезпечувати цільове спрямування коштів, що надійшло до міського бюджету від ту-

ристичного збору на стимулювання підвищення туристичної наповнюваності міста та розвиток 

туристичної інфраструктури. 

mailto:academy@ldfa.edu.ua


 

Семінар 7                                                                                                          Seminar 7 

204 

М.В.РИМАР, О.М.ЩУР, А.В. ГОШОВСЬКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, kaf_mpd_iept@ukr.net 
Проведені аналітичні узагальнення показали, що проблема інвестування — одна з най-

гостріших для економіки України. Серед сукупності причин, що стримували його реформуван-

ня, слід відзначити спад інноваційно-інвестиційної діяльності, який мав місце до 2006 р. і зумо-

влений переважно двома групами причин: інфляцією, що посилювалась в умовах розриву гос-

подарських зв'язків й призвела до падіння життєвого рівня та знецінення накопичень, зниження 

сукупного попиту і розладу інвестиційної сфери. 

Негативні зміни структури виробництва за роки ринкових перетворень обумовлені та-

кож неефективною політикою галузевого розподілу капітальних вкладень. Як відомо, в світі не 

було прецеденту, щоб вихід країни з кризового стану починався без випереджаючого зростання 

інвестицій.  

Для України важливим питанням є пошук і розробка схем залучення коштів населення 

для фінансування пріоритетних економічних проектів. Держава повинна гарантувати населен-

ню безпеку вкладів з урахуванням отримання дивідендів і рівня інфляції. 

Економічна ситуація вимагає суттєвого збільшення обсягів довгострокового інвесту-

вання з боку внутрішніх інвесторів. Тільки за рахунок залучення до кредитного обігу коштів 

населення можна подвоїти інвестиційний ресурс. Ускладнює вирішення цієї проблеми відсут-

ність необхідного правового поля щодо надання й своєчасного повернення кредитів. Необхід-

но, по-перше, посилити обґрунтованість надання підприємствам іноземних кредитів, залучених 

державою або під державні гарантії; по-друге, законодавчо врегулювати питання майнової від-

повідальності позичальників щодо відшкодування витрат держбюджету. 

Розвиток інноваційно-інвестиційного процесу в економіці України та подальше прове-

дення ринкових реформ неможливі без створення ефективно діючого фондового ринку Украї-

ни. За ступенем зрілості і ризиків він належить до ринків, які перебувають на початкових стаді-

ях розвитку, і ще не став джерелом залучення інвестицій для реального сектору. Важливою 

складовою державної політики в цій сфері є податкове стимулювання розвитку інфраструктури 

фондового ринку, професійної діяльності його суб'єктів, операцій з цінними паперами та дохо-

дів по них; розбудова Національної депозитарної системи як цілісного, прозорого й надійного 

інституту реєстрації прав на цінні папери та виконання угод з ними. 
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О.М.ЩУР, Т.В.КОЛОМІЄЦЬ, А.В.ГОШОВСЬКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДІЯЛЬНО-

СТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, kaf_mpd_iept@ukr.net 

 
З позицій визначення джерел інвестування важливе місце посідають міжнародні фінан-

сово-валютні організації. В полі зору цього питання постають страхування від політичного ри-

зику; вибір, підготовка й оцінка проекту; технічні, інституційні, економічні та фінансові питан-

ня; ведення переговорів і подання проекту Раді виконавчих директорів; реалізація проекту і ко-

нтроль; оцінка результатів. При аналізі діяльності Міжнародної фінансової корпорації розгля-

даються такі питання: фінансування проектів; мобілізації фінансів; консультативних послуг і 

технічної допомоги; інвестування проектів розвитку інфраструктури; системи показників для 

обчислення основних критеріїв економічної оцінки ефективності проекту; інвестування у висо-

кі технології тощо. Важливо вивчити принципи та досвід зарубіжних країн щодо залучення 

прямих інвестицій, який може бути використано в Україні. 

Значним інвестиційним джерелом власних ресурсів підприємств є амортизаційні відра-

хування. Аналіз показує, що за роки ринкових реформ амортизаційний механізм розладнано. За 

рахунок амортизації формувалося до половини обсягу капіталовкладень. Скорочення останніх 

у 3-4 рази означає, що належною мірою не забезпечується просте відтворення ОФ. Водночас 

амортизація широко використовується не на інвестиційні цілі. Враховуючи це, пропонується 

змінити амортизаційну політику в напрямі стимулювання підприємницької діяльності суб'єктів 

господарювання. Зокрема, необхідна лібералізація формування й використання суб'єктами гос-

подарювання амортизаційного фонду; створення умов для накопичення в них додаткових інве-

стиційних ресурсів за рахунок податкових пільг; здійснення моніторингу амортизаційної сис-

теми як для коригування її параметрів, так і формування бази даних для об'єктивної оцінки ста-

ну основного капіталу. Серед першочергових заходів вважається за доцільне розробити систе-

му нормативно-правових актів, зокрема Закон України "Про амортизацію", та привести оцінку 

ОФ у відповідність до їх реальної вартості. 

Активізації інвестиційної діяльності повинні сприяти інституційні перетворення. Разом 

з тим у методологію здійснення приватизації покладено не стільки принципи ефективності фу-

нкціонування приватизованих підприємств, забезпечення сприятливих умов для залучення ін-

вестицій на їх розвиток, скільки фіскальні цілі поповнення бюджету. 
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М.В. РИМАР (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 

В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, kaf_mpd_iept@ukr.net 
При здійсненні виробничої та іншої господарської діяльності спричиняється безпосере-

дній антропогенний вплив на довкілля, що призводить до вихолущення природно-ресурсного 

потенціалу країни, порушення стійкого природного балансу та руйнування екосистем. 

Зазначене вимагає перегляду базових постулатів побудови та функціонування націона-

льної економіки країни, яка повинна бути спрямованою в сторону раціоналізації природокорис-

тування, збереження та відновлення природного багатства країни. 

Тому сьогодні почалась гостра потреба уніфікації фінансових, економічних, соціальних 

та екологічних напрямів державотворення з метою побудови єдиного вектора стабільного зрос-

тання вітчизняної економіки в контексті сталого розвитку. 

І хоча процес стратегічного планування переходу до сталого розвитку в Україні ще не 

набув ознак системної загальнонаціональної політики, вже досить чітко проявляються обриси 

основних засад вітчизняної тактики досягнення цієї мети. Виходячи із цього сьогодні вкрай ва-

жливою постає проблема розбудови в Україні дієвого фінансового механізму забезпечення 

охорони і збереження довкілля як складової сталого розвитку. 

Щодо вітчизняного фінансового механізму в цьому контексті то він: 

а) перебуває на стадії становлення і визначається різними ступенями розвитку та прак-

тичної реалізації окремих його підсистем; 

б) характеризується тим, що чимало фінансово-економічних інструментів екологічної 

політики носять декларативний характер, викликаний недоліками в менеджменті природоохо-

ронної діяльності і недосконалістю вітчизняного законодавства в цій сфері; 

в) пов'язаний з довгим процесом формування фінансового механізму охорони довкілля, 

що деструктивно впливає на темпи розвитку національної економіки, гальмуючи її стабільний 

поступ до моделі сталого розвитку; 

г) являється пріоритетним напрямом формування ефективної екологічної політики щодо 

фінансово-економічного стимулювання суб’єктів господарської діяльності, які прагнуть знизи-

ти обсяги шкідливих викидів і відходів виробництва та ін. 

Розглядаючи ті чи інші складові фінансового механізму охорони довкілля слід звернути 

увагу на те, що він повинен формуватися на умовах економічного диктату, вмілому викорис-

танні адміністративно-правових методів управління, уміло адаптованих до ринкового середо-

вища. Такий підхід дасть можливість частково вирішити проблеми щодо підвищення показни-

ків природозбереження, істотно обмеживши при цьому забруднення довкілля та нераціональне 

використання природних ресурсів. Вирішення цієї проблеми набуває особливої актуальності, 

коли функціонування продуктивних сил набуває екстенсивного характеру і досягнення високих 

виробничо-господарських показників відбувається не за рахунок оптимізації використання 

природних ресурсів чи зниження матеріало- та ресурсоємності виробництва, а в результаті збі-

льшення обсягів використання природного капіталу та забруднення навколишнього природного 

середовища. 
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Р.С.ФИЛИПІВ, Т.М.РИМАР (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

Львівська державна фінансова академія 
Вітчизняна практика функціонування енергогенеруючих систем доводить те, що енергія в 

Україні в останні роки суттєво подорожчала. Такий факт повинен зорієнтувати господарюючих 

суб’єктів на техніко-технологічну модернізацію господарського процесу з метою зниження по-

казників його енергоємності. При цьому варто констатувати факт, що за будь-якого господар-

ського процесу можна мінімізувати споживання енергії, проте ніяк не можливо повністю від неї 

відмовитися. Зважаючи на сказане, сьогодні назріла гостра потреба розроблення та впрова-

дження дієвої державної політики підтримки альтернативної енергетики як забезпечуючої умо-

ви розвитку національного господарства. Необхідність переходу до альтернативної енергетики 

диктується окрім іншого ще й небезпечним впливом традиційних процесів генерування енергії 

на природні екосистеми та навколишнє природне середовище в цілому. Зауважимо, що компле-

ксне вирішення питання щодо стимулювання альтернативної енергетики спроможне забезпечи-

ти досягнення високих еколого-економічних показників національного розвитку. Під альтерна-

тивною енергетикою ми розуміємо процеси екологічно безпечної промислової переробки неви-

черпних або легко поновлюваних природних ресурсів чи результатів людської життєдіяльності, 

які дозволяють отримувати певний енергетичний ефект. До речі, державні програми підтримки 

альтернативної енергетики сьогодні розвиваються у багатьох країнах світу. По-перше, вони ні-

велюють залежність економіки від природних ресурсів, які є дорогими, а найголовніше вичерп-

ними. По-друге, альтернативна енергетика здешевлює кінцевий внутрішній продукт, знижує 

антропогенне навантаження на довкілля, а відтак підвищує конкурентний еколого-економічний 

рейтинг країни. Головною передумовою впровадження державних програм підтримки альтер-

нативної енергетики є налагодження ефективного механізму їхнього фінансового забезпечення. 

На нашу думку, нині діючий в Україні так званий “зелений тариф” на енергію, яку генерують 

альтернативні джерела, є не достатнім для забезпечення повноцінного прогресу досліджуваної 

галузі. У цьому контексті варто згадати про положення Податкового кодексу, які звільняють 

від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки із-за кордону машин, обла-

днання та устаткування призначених для впровадження енергозберігаючих технологій чи виро-

бництва альтернативної енергії. При цьому, на наше переконання, варто було б звільнити від 

оподаткування ПДВ й операції з постачання енергії, генерованої альтернативними методами. 

Це призвело б до її здешевлення, а, виходячи із цього, до вирівнювання ситуації на ринку енер-

гетичних ресурсів. Іншим напрямом фінансового забезпечення альтернативної енергетики мог-

ло б стати задіяння важелів цільового державного фінансування у вигляді розроблення та впро-

вадження спеціальних бюджетних програм. Подібні програми мали би сприяти ввезення, виро-

бництву та монтажу відповідного обладнання для генерування альтернативної енергії. Загалом 

на теперішньому етапі розвитку національної економіки частка альтернативної енергетики на 

ринку енергетичних ресурсів України мала б складати як мінімум 15-20 %. Це дало б можли-

вість нівелювати монополію окремих енергогенеруючих корпорацій, здешевити вартість енер-

гетичного продукту, а відтак вплинути на ціновий фактор формування конкурентоспроможнос-

ті вітчизняних суб'єктів господарювання. 

Альтернативна енергетика – це здатність до економії природного капіталу, яка позитивно 

впливає не лише на захист довкілля, але й на формування ринкових економічних переваг. При 

цьому процес генерування альтернативної енергії є доволі дороговартісний, особливо на стадії 

техніко-технологічного забезпечення. Виходячи із цього, потрібно налагодити належну держа-

вну підтримку галузі альтернативної енергетики, спрямовану на збільшення її питомої ваги на 

ринку енергетичних ресурсів. Наріжним каменем такої підтримки міг би стати механізм фінан-

сового забезпечення побудований на важелях податкового, кредитного та бюджетного регулю-

вання. 
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О.О. ШОСТАК (УКРАЇНА, РІВНЕ) 

СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, 

33028, м.Рівне, вул.Соборна, 11, nuwm.rv.ua 
 

Західно-Поліський (Північно-Західний) економічний район розташований на крайньому 

північному заході України та включає територію Волинської і Рівненської областей. Загальна 

площа району 40,2 тис.км2 чисельністю жителів 2,2 млн. осіб. 

Цей район є одним з найбагатших на водні ресурси, зокрема йому притаманна густа рі-

чкова сітка , значна кількість озер та боліт, великі запаси підземних вод. 

Загальна протяжність річкової сітки Західно-Поліського району включає басейни річок 

Прип’ять та Західний Буг і становить 8,1 тис.км2. На території району розташовано 398 озер з 

об’ємом води 666,2 млн.м3. Переважна більшість яких карстові озера, менша – заплавні.  

На території району станом на 1.01.2012р. нараховувався 2366 ставків сумарним 

об’ємом – 151,2 млн.м3,а також в експлуатації знаходиться 21 водосховище сумарною ємністю 

більше 88,8 млн.м3. Експлуатаційні ресурси підземних вод становлять 311,5 млн.м3.  

Водозабезпеченість на 1 жителя в середньому становить – 3,73 тис.м3/рік для Волинсь-

кої області та 5,38 тис.м3/рік – для Рівненської області. Джерелом водопостачання населення є 

підземні води, а галузей економіки – як підземні так і поверхневі води. 

В 2011 році водокористувачами району забрано 297,9 млн.м3 води, в тому числі: з під-

земних водоносних горизонтів 98,62 млн.м3, а використано – 252,6 млн.м3. Різниця між забра-

ними і використаними обсягами підземних вод – 45,3 млн.м3 становить суму обсягів відкачаної 

шахтної води і втрат при транспортуванні. 

Як видно з наведеної вище інформації, стан водних ресурсів у кількісному відношенні 

дозволяє їх використання в народногосподарському комплексі в необхідних обсягах. Однак, 

якісні характеристики, як поверхневих так і підземних вод в умовах постійного антропогенного 

навантаження, бажають бути кращими.  

Серед основних проблем використання водних ресурсів району можна виділити: 

1. Потреба кріплення берегів транскордонних річок Західний Буг та Прип’ять для усу-

нення загрози відторгнення частини території України; 

2. Підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь; 

3. Погіршення якості води та забруденення водних екосистем, зокрема через поганий 

технічний стан очистних споруд; 

4. Зношеність водопровідних і каналізаційних мереж, що через часті прориви та аварії 

призводить до втрат води. 

Для покращення стану водних ресурсів Західно-Поліського регіону необхідно базувати 

його розвиток на принципах сталості, тобто забезпечувати збереження наявного стану та впро-

ваджувати заходи з усунення недоліків та оптимізації витрат водних ресурсів. Зокрема доцільна 

реалізація таких заходів: 

1. Берегоукріплення р.Західний Буг та р.Прип’ять в районі погранзнака та впровадження 

наукового, технічного та економічного управління транскордонними водами; 

2. Будівництво захисних дамб та насосних станцій для захисту від затоплення повене-

вими водами; 

3. Будівництво та реконструкція очисних споруд, упорядкування русел річок, розчи-

щення і відновлення водних об’єктів; 

4. Модернізація та ремонт водопровівдних та каналізаційних мереж для скорочення 

втрат води при транспортуванні. 
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І.А. ФРАНІВ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

НЕЩАДНЕ РУЙНУВАННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК НАСЛІДОК 

НЕПРАВИЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Національний університет “Львівська політехніка” 

вул. С.Бандери, 12, м. Львів. 79013 

 
 Беззаперечним є факт про вплив виробничо-господарських структур на навколишнє се-

редовище. Абсолютно логічно він може мати вплив як позитивний так і негативний. Нами про-

понується аналіз щодо потужних виробничих процесів підконтрольних державі, які унаслідок 

їх існування призводять до руйнування навколишнього середовища. На сьогодення Україною 

одобрюється спорудження атомних електростанцій і ще гірше спорудження об’єктів для захо-

ронення відпрацьованого ядерного палива. Проте реалізація альтернативних джерел дешевої 

електроенергії, наприклад, вітрові електростанції, відкидаються і навіть не розглядаються в 

проектах. Держава такі рішення обґрунтовує дуже просто – витрати на спорудження АЕС і 

термін її окупності набагато менші, ніж витрати на спорудження вітрової електростанції (при 

умові однакової потужності). Навіть врахувавши потребу в захороненні в майбутньому (че-

рез50-60 років) відпрацьованого ядерного палива на сьогодні у фінансовому відношенні скла-

дає абсолютно незначні кошти. Але ж на те, що витрати на обслуговування АЕС в порівнянні з 

ВЕС є просто не співставимі ніхто зараз не звертає увагу тут же треба згадати і про природоо-

хоронний чинник, адже від експлуатації ВЕС шкода природі не завдається. До невдалого прое-

ктування виробництва можна віднести і декілька гідроелектростанцій, для спорудження яких 

затоплювалися тисячі гектарів надзвичайно рідкісних у світі родючих земель, вже не говорячи 

про руйнування флори і фауни річок після дамби електростанції. Нищівного удару природі за-

вдала меліорація боліт в Білорусії. Якщо б ця програма була реалізована до кінця, то Україна би 

позбулася такого прекрасного заповідника як “Шацький національний парк”. 

 Підводячи підсумки можна зробити висновок – так беззаперечно, що більшість з цих 

виробничо-господарських структур дісталися нам у спадок від колишнього СРСР і тут нічого 

не вдієш, але і сьогоднішні програми уряду не враховують в собі природоохоронний чинник 

належним чином.  

 

 

It is doubtless a fact about the impact of industrial and economic structures in the 

environment. Quite logically it can have an impact as positive or negative. We offer a powerful 

analysis of business processes under the control of the state, which because of their existence leads to 

the destruction of the environment. At present Ukraine odobryuyetsya construction of nuclear power 

plants and more hvrsche construction of facilities for the disposal of spent nuclear fuel. However, 

implementation of alternative sources of cheap electricity, such as wind farms are discarded and not 

even considered in the projects. State justifies such a decision is very simple - the cost of building nu-

clear power plants and its payback period is much less than the cost of building wind power (assuming 

equal power). Even taking into account the need for burial in the future (cherez50-60 years) spent nu-

clear fuel currently in financial terms is quite small funds. But the fact that the cost of servicing plant 

compared with WPP is simply not spivstavymi one is not paying attention here must mention the envi-

ronmental factor, because of the operation of WPP damage inflicted by nature is not. Unsuccessful 

design production can be attributed dekilka hydropower construction for which flooded thousands of 

hectares nadzyvychayno rare in the world of fertile land, not speaking of the destruction of the flora 

and fauna of the river after the dam power plant. Neschivnoho blow inflicted nature reclamation of 

wetlands in Belarus. If the program has been implemented to the end, then Ukraine would be rid of 

such a beautiful nature reserve as "Shatsky National Park." 

Summarizing, we can conclude - so unquestioningly that most of these industrial and econom-

ic structures inherited from the former Soviet Union and there is nothing to do, but today's government 

programs do not include a environmental factor properly. 
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М.А. ХВЕСИК, О.М. ШУБАЛИЙ (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРИ-

РОДОКОРИСТУВАННЯ 
Державна установа „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України”, 01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60, khvesyk@mail.ru 

 

На сучасному етапі розвитку національної економіки забезпечення сталого економічного 

зростання неможливе без залучення у господарський оборот природних ресурсів, забезпечення 

їх комплексного використання та розширеного відтворення. Головне завдання держави полягає 

у створенні відповідного інституціонального забезпечення цих процесів виходячи із стратегіч-

них пріоритетів розвитку країни, враховуючи вплив процесів глобалізації та наростання еколо-

гічних проблем людства внаслідок нераціонального природокористування. 

Для створення належних інституціональних підойм, що дозволять закласти дієві стимули 

комплексного природокористування, потрібно те тільки суттєво удосконалити вертикаль вико-

навчої влади, усунувши дублювання чи розпорошення повноважень на національному, регіона-

льному та локальному рівнях, а й гармонізувати базові положення фіскальної, фінансово-

кредитної, бюджетної, інноваційно-інвестиційної, соціальної та екологічної політики держави. 

До найбільш дієвих стимулів комплексного природокористування, які потребують подальшої 

інституціоналізації можна віднести: впорядкування відносин власності та прав користування 

природними ресурсами; посилення контролю за розподілом ренти у сфері природокористуван-

ня; спрощення дозвільної системи для суб’єктів малого підприємництва; створення сприятли-

вих умов для розбудови ринкової природоохоронної інфраструктури та залучення іноземного 

капіталу для реалізації важливих проектів; закладення податкових стимулів для суб’єктів гос-

подарювання, які забезпечують комплексне природокористування; обмеження експорту приро-

дних ресурсів з низьким ступенем обробки; здешевлення кредитів на придбання і впроваджен-

ня інновацій у сфері природокористування. 

Для практичної реалізації викладених пропозицій потрібно консолідувати зусилля інсти-

тутів держаної влади і місцевого самоврядування, екологічно відповідального бізнесу та гро-

мадськості, щоб вийти на розробку конкретних рішень у вигляді законодавчих актів, стратегій, 

державних програм, бізнес-проектів. 

M. HVESYK, A. SHUBALYI (UKRAINE, KYIV) 

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF PROMOTING COMPLEX NATURE 
State Institution "The Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable Development 

Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv 01032, Blvd. Shevchenko, 60, khvesyk@mail.ru 

 

At the present stage of development of national economy to ensure sustainable economic 

growth is impossible without involvement in the economic turnover of natural resources, ensuring 

their use of complex and extended play. The main task of the state is to create an appropriate institu-

tional support of these processes based on the strategic priorities of the country, given the impact of 

globalization and growing environmental concerns mankind as a result of irrational nature. 

To create an appropriate institutional levers that will establish effective incentives complex na-

ture, it is necessary that only significantly improve the vertical of executive power, eliminating dupli-

cation or dispersion of power at national, regional and local levels, but also to harmonize the basic 

tenets of fiscal, financial, credit, budget, innovation and investment, social and environmental policy. 

The most effective stimulus complex nature that require further institutionalization include: regulation 

of property rights and use of natural resources, strengthening of control over the distribution of rents in 

nature, simplified licensing procedures for small businesses, creating favorable conditions for devel-

opment of market infrastructure, environmental and foreign capital for the implementation of im-

portant projects, laying the tax incentives for businesses that provide comprehensive nature, restricting 

exports of natural resources with low, cheap credits for the purchase and implementation of innova-

tions in the sphere of nature.For practical implementation of shared proposals to consolidate the efforts 

of state institutions and local authorities, environmentally responsible businesses and the public to 

come out to develop specific solutions in the form of legislation,  

policies, government programs, business projects. 
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М. Р. ВЛАХ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ),  

Т. О. КОРОПЕЦЬКА (УКРАЇНА, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ:  

ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  

79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41/58, kafedra.lviv@gmail.com 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут,  

29013, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3, info@xktei.km.ua 
Проблеми і напрямки сталого розвитку сільських територій мають конкретну зумовле-

ність специфікою території. На загальнодержавному і регіональному рівнях  їх можна згрупу-

вати відповідно до виконуваних  сільськими територіями функцій – виробничих, демографіч-

них, соціальних, рекреаційних, природоохоронних, культурно-історичних, управлінських. Ефе-

ктивність виконання виробничої функції сільських територій на сучасному етапі залежить не 

стільки від природно-географічних, скільки від соціальних факторів, серед яких найважливі-

шими є демографічні. Скорочення людності сільських територій, порушення статево-вікової 

структури мешканців села при невисокому ступені розвитку соціальної інфраструктури, низь-

кому рівні заробітної плати та умов праці гальмує соціально-економічний розвиток села. Зба-

лансований і пропорційний розвиток сільських територій можливий на основі узгодження го-

ловних функцій (виробничої та демографічної) з інтегральним природно-суспільним потенціа-

лом регіону. Останнє вказує на доцільність посилення рекреаційних, природоохоронних, куль-

турно-історичних функцій сільських територій. Новий етап розвитку сільської місцевості в Ук-

раїні пов'язаний з розвитком сільського туризму як виду туристичної діяльності на селі. Ініці-

йоване Всеукраїнською спілкою відродження сільського туризму орієнтується на привабли-

вість природних і культурних атракцій, традицій, екологічного довкілля та їжі. Виконання при-

родоохоронної, рекреаційної, культурно-історичної функції сільської території ще недостатньо 

розвинене, однак ці функції мають значний резерв для поступу, а значить й для загального со-

ціально-економічного піднесення села.  

VLAKH M. R. (LVIV, UKRAINE),  

KOROPETSKA T. O. (KHMELNITSKYY, UKRAINE) 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: ISSUES AND TRENDS 

Ivan Franko National University of Lviv, 

 79000, Lviv, vul. Doroshenka, 41/58, kafedra.lviv@gmail.com 

Khmelnytskyi cooperative institution of trade and economics,  

29013, Khmelnytskyi, vul. Kamianetska, 3, info@xktei.km.ua  
Problems and trends of sustainable rural development with specific conditionality specific area. 

According to functions performed by rural areas, it can be grouped by national and regional levels - in-

dustrial, demographic, social, recreational, environmental, cultural, historical, managerial. The effec-

tiveness of the production function of rural areas at the present stage does not depend so much on nat-

ural geography, but on social factors, among them, the most important are demographic. Reducing the 

population of rural areas, the violation of gender and age structure of the villagers at low levels of so-

cial infrastructure, low wages and working conditions hinders socio-economic development of the vil-

lage. Balanced development of rural areas is possible through the coordination of key functions (pro-

duction and demographic) of the integral nature and social potential of the region. On the other hand, 

scientists point to the feasibility of increasing the recreational, ecological, cultural and historical features of the 

countryside. The new phase of rural development in Ukraine related to the development of rural tour-

ism as a form of tourism in rural areas. Initiated by the All-Ukrainian Union of the revival of rural 

tourism oriented to attractiveness of natural and cultural attractions, traditions, ecological environment 

and food. Environmental, recreational, cultural and historical features of rural area is not developed, 

but these features have a significant reserve for development, and also for the overall socio-economic 

rehabilitation of the village. 
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С.А.ВОЙТОВИЧ (УКРАЇНА, РІВНЕ) 

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Україна, 33028, м.Рівне, вул.Соборна, 11, e-mail:mail@nuwm.rv.ua 

 
У зв’язку з прийняттям Україною концепції сталого розвитку країни та з початком розроб-

ки відповідних стратегій та планів дій актуалізується питання управління природоохоронною 

діяльністю.  

Економічний механізм – це сукупність економічних структур, форм і методів господарю-

вання, за допомогою яких реалізуються чинні в конкретних умовах економічні закони, здійс-

нюється корегування суспільних і приватних інтересів. 

Головною метою економічного механізму є: стимулювання природокористувачів і забруд-

нювачів навколишнього  середовища (НС) до зменшення шкідливого впливу на довкілля, раці-

онального використання природних ресурсів, створення незалежного від державного і місцевих 

бюджетів джерела фінансування природоохоронних заходів та робіт за рахунок коштів, отри-

маних від екологічних податків та платежів. 

В Рівненській області впроваджено основні засади економічного механізму природоохо-

ронної діяльності, базовими елементами якого є: *екологічний податок; *грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС в результаті господарської та 

іншої діяльності; *система фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів приро-

доохоронних фондів різних рівнів; *система зборів за спеціальне використання природних ре-

сурсів. 

Діючий механізм акумулювання державних коштів на екологічні цілі не забезпечує повно-

го фінансування природоохоронних заходів. Тому необхідно розробити та запровадити новий 

економічний механізм природоохоронної діяльності.  

 

S.A. VOYTOVICH (UKRAINE, RIVNE) 

ECONOMIC MECHANISMS ENVIRONMENTAL PROTECTION IN  

RIVNE REGION 

National University of Water Management and Nature 

Ukraine, 33028, Rivne, Ul.Sobornaya, 11, e-mail: mail@nuwm.rv.ua 

 
In connection with the adoption by Ukraine of sustainable development and the beginning of the 

development of appropriate strategies and action plans updated issue of environmental activities. 

The economic mechanism - combination of economic structures, forms and methods of manage-

ment by which realized force in specific circumstances economic laws is correct public and private 

interests. 

The main objective of the economic mechanism are: stimulation of natural resources and envi-

ronmental pollutants (ЕР) to reduce the impact on the environment, natural resources, independent of 

the state and local budgets funding environmental activities and work with the funds received from 

environmental taxes and charges . 

In the Rivne region introduced the basic principles of the economic mechanism of environmental 

protection, the basic elements of which are: *environmental tax, * fines for damage caused by a viola-

tion of the law protecting the NPS as a result of economic and other activities, * system of financing 

environmental measures from the various environmental funds levels, * System fees for special use of 

natural resources. 

The operating mechanism of accumulation of public funds for environmental purposes does not 

provide full funding for environmental measures. It is therefore necessary to develop and implement a 

new economic mechanism of environmental activities. 
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О.І.ПАВЛОВ (УКРАЇНА, ОДЕСА) 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Одеська національна академія харчових технологій 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, e-mail:pavlovodessa@mail.ru 
Агропродовольча сфера – це цілісне природне та соціально-економічне утворення, в 

межах якого відбувається пристосування природного комплексу до людських потреб та його 

певне перетворення в процесі виробництва сільськогосподарської сировини з її подальшою пе-

реробкою та доведенням до споживача у вигляді продуктів харчування. 

Досягнення агропродовольчою сферою сталого розвитку як підтримуючого, урівнова-

женого та збалансованого у розрізі її економічної, екологічної та соціальної складових та на 

рівні виробництва, розподілу та споживання має важливе практичне значення.  

Сталим можна вважати такий розвиток, який забезпечує використання ресурсів без збі-

льшення ресурсопотоку. При такому підході акцент робиться не на кількісний фізичний компо-

нент економічного зростання, а на якісний нефізичний компонент, пов'язаний з поліпшенням 

ефективності використання ресурсів. 

Вирішення цього практичного завдання можливе завдяки поєднанню наукового арсена-

лу концепції сталого розвитку, законів фізичної економії та соціоекономічного підходу. З пози-

цій фізичної економії агропродовольче виробництво – це діяльність, в якій економічний ефект 

досягається за рахунок використання енергії Землі та Сонця. В контексті соціоекономічного 

підходу, агропродовольча сфера – це не тільки багатогалузевий сектор економіки, а й місце 

проживання майже третини населення України. 

Відтак агропродовольча сфера постає як складна система, що має природну основу, фі-

зико-економічний вимір та соціоекономічний зміст. 
 

PAVLOV O. I.  (UKRAINE, ODESSA) 

STEEL ROZVITOK AGROPRODOVOLCHOЇ  SUSTAINABLE DEVELOP-

MENT OF AGRICULTURAL SPHERE: THEORETICAL ASPECT 

Natsіonal akademy food tehnologіy of  Odessa 

65039, Odessa, str. Cordage, 112, e-mail: pavlovodessa@mail.ru 
 

Agricultural sphere – is holistic natural and socio-economic formation, within which is the 

natural complex adaptation to human needs and his particular transformation in the production of 

agricultural raw materials to its subsequent processing and communicating to the consumer in the form 

of food. 

Achieving of agricultural sphere as a supportive, balanced and sustainable in terms of its 

economic, environmental and social components and the level of production, distribution and 

consumption is of great  practical importance. 

Steel can be considered a development that ensures the use of resources without increasing. In 

this approach, the emphasis is not on quantitative physical component of economic growth and the 

quality nonphysical component associated with improved resource efficiency. 

The solution to this practical problem is possible through a combination of scientific arsenal of 

sustainable development, the laws of physical economy and socio-economic approach. From the 

standpoint of physical economy agrifood production - an activity in which the economic benefits 

achieved by using the energy of the Earth and the Sun. In the context of socio-economic approach, the 

agricultural sphere – is not only a multi-sector economy, but also the residence of almost a third of the 

population of Ukraine. 

So agrifood field appears as a complex system that has a natural basis, physical and economic 

dimension and socioeconomic sense. 
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Ю.І.СТАДНИЦЬКИЙ  (ПОЛЬЩА, КЕЛЬЦЕ) 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,25-314 Kielce al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
Причини, які слід враховувати, обґрунтовуючи (прогнозуючи) чи пояснюючи колишнє 

(існуюче) розміщення підприємств, називаються чинниками розміщення підприємств. Безсум-

нівно, одним з таких чинників є екологічний, тобто чинник, пов'язаний з якістю навколишнього 

природного середовища. Сторона "підприємство" (яке розміщене чи має розміститися) та сто-

рона "місце" (яке зайняте чи має бути зайняте) характеризуються певним набором властивос-

тей, частина яких є чинниками розміщення підприємств. Властивості сторони "підприємство", 

які стають чинниками розміщення, зумовлюють доцільність орієнтації при розташуванні на 

місця, які володіють якостями відповідності зазначеним властивостям. Таким чином, маємо, з 

одного боку, властивості сторони "підприємство", частину яких слід вважати чинниками роз-

міщення. Від них залежить, які місця ми шукаємо для розміщення. З іншого боку, кожній влас-

тивості сторони "підприємство" відповідатиме властивість сторони "місце", яку також слід 

вважати чинником розміщення. Тому завжди, відповідаючи на питання "де?" чи на питання 

"чому тут?", ми повинні виявляти не окремі чинники розміщення, а їхні пари, які можна назва-

ти "сіамськими". 

Екологічний чинник розміщення підприємств має декілька складових: 

1. Високі вимоги сторони "підприємство" до якості довкілля, що зумовлює пошук місць з 

властивістю "висока якість довкілля". У наш час, коли природа вичерпала свій асиміляційний 

потенціал, для продукування багатьох благ надзвичайно привабливим є місцевості з високою 

якістю довкілля. Забруднене довкілля перешкоджає розвитку багатьох видів продукування 

благ, зокрема, у сфері приладобудування, оптики, фармацевтики тощо. У світі ринок благ з 

елементами нанотехнологій досяг мільярдів доларів, а біологія й фармацевтика вважаються 

сьогодні найприбутковішими галузями бізнесу після нафтовидобутку. Такі види продукування 

благ змушені витрачати значні кошти для створення в цехах штучного середовища підвищеної 

якості, але ефект цих заходів обмежений. Особливо чутливі до рівня якості довкілля такі галузі 

як туризм, сільське, лісове та рибне господарство. Дослідження, виконані в багатьох країнах, 

показали, що найважливішим чинником, який визначає рівень доходів індустрії туризму, є чис-

тота довкілля. Унаслідок негативного впливу забруднень відчутно знижується урожайність і 

якість сільськогосподарських культур, зазнають значних збитків лісове та рибне господарства. 

Про зростаюче значення в сучасних умовах чинника чистоти довкілля свідчить і такий приклад. 

Компанія "Союз-Віктан" вирішила побудувати новий завод з випуску горілки і у зв'язку з цим 

здійснювала пошук підходящого місця його розташування. Однак компанія відійшла від класи-

чної процедури вибору місця розташування горілчаних заводів, яка передбачала орієнтацію на 

пункти споживання продукції, а як перспективні для розміщення оцінювала екологічно чисті 

райони України, де джерела води мають гарантовану якість. Подібно сьогодні діє і Nemiroff. 

Для будівництва нового заводу з виробництва горілки у Росії ведеться пошук оптимального 

місця, де б сполучалися наявність особливих, екологічно чистих природних ресурсів і можли-

вість для забезпечення необхідної інфраструктури виробництва. 

2. Високий рівень забруднення довкілля стороною "підприємство", що зумовлює пошук 

місць з невисокими вимогами держави до рівня якості довкілля. Саме під впливом цього чин-

ника відбувається "експорт брудних виробництв" (металургії, хімії тощо) з високорозвинених 

країн (де екологічні вимоги є високими) до країн, що розвиваються (де екологічні вимоги є ни-

зькими). 

3. Високий рівень забруднення довкілля стороною "підприємство" за умов вимоги еколо-

гічно сталого господарського розвитку (коли у регіоні при розміщенні нового підприємства за-

бруднення довкілля повинно не зростати), що зумовлює пошук місць з порівняно низькими ви-

тратами на скорочення забруднення довкілля у рамках компенсаційної стратегії (коли нове під-

приємство змушене у розмірах, адекватних до забруднення довкілля ним, скорочувати вже іс-

нуюче у регіоні забруднення на інших підприємствах). 
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ХРИСТО КРАЧУНОВ (БОЛГАРИЯ, ВАРНА) 

ОПИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ  

ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Технический университет Варна, tipa_expert@abv.bg 
Международная ассоциация “Устойчивое развитие” (МАУР) является объединением с 

некоммерческими целями и работает в общественной пользе,  в котором могут участвовать 

болгарские и иностранные юридические и дееспособные физические лица, которые разделяют 

его цели. В МАУР участвуют государственные учереждения и юридические лица, которые не 

занимаются коммерческой деятельностью, но могут ему содействавать в достижении целей и 

исполнении поставленных задач. 

Главными целями  МАУР являются:  

- Содействие в утверждении целей и принципов  Устойчивого развития на международном, 

национальном и региональном уровне, формирование экологической и природозащитной 

културы, обучение  широких слоев  населения и их включение в добровольные деятельнос-

ти по охране  окружающей среды и регионального развития. 

- Изучение, охрана и восстановление окружающей среды на территории Республики Болга-

рии и стран центральной  и восточной  Европы и участие в исполнении  программы  на на-

циональном и международном уровне. 

- Помощь устойчивому развитию отраслей и браншовым организациям, трансграничным и 

индустриальным зонам, урбанизированным, неурбанизиранным и  защищенным  террито-

риям. 

- Помощь университетам, производственым предприятиям, кооперациям и другим органи-

зациям и объединениям в подготовке проектов устойчивого развития. 

- Ассоциация должна стать общественным посредником и центром  обучения кадров для 

приложения знаний в экономической области по устойчивому развитию, инженерной эко-

логии, экоземледелии и биотехнологиях. 

Для осуществления своих целей, МАУР  выполняет следующие  деятельности: 

 Проводит  исследования и лабораторные анализы, проводит экспертные оценки, консуль-

тации и обучение. 

 Оказывает квалифицированную помощь в подготовке документов,  необходимых для  тор-

говых  сделок, митнических, лицензионных, регистрационных режимов и др. 

 Помогает информационному обмену,  через доступ к интернету, он-лайн системме и циф-

ровым сертификатам. 

 Осуществляет экономическую деятельность, связанную с предметом основной деятельнос-

ти: издательскую, продуцентскую, импресарскую, рекламную, торговскую, проектантс-

кую, научно–методическую, научно-исследовательскую, социологические исследования, 

экскурсии и конгрессный, культурно-исторический и экологический туризм, производство 

и переработку - продуктов, посредническую деятельность, консервационную и восстано-

вительную деятельность, управление отходами, очищение питейных и сточных вод и дру-

гие незапрещенные законом деятельности, связанные с основным предметом  деятельнос-

ти, когда не распределяется прибыль, а средства от деятельности распределяются для осу-

ществления устойчивого регионального развития, природозащитных и ресурсно миними-

зирующих программ и проектов. 

 



 

Семінар 8                                                                                                          Seminar 8 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМІНАР 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ  
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М.Т.БЕЦЬ  (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНДИКАТОР ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, kafedra-edr@ukr.net 
Дослідження механізмів реалізації моделі сталого розвитку суспільства в сучасних умо-

вах  виявили проблеми, пов’язані з нехтуванням такого четвертого вектора розвитку як культу-

ра у поєднанні з економічним, соціальним та екологічним. З’ясовано, що гуманітарний розви-

ток орієнтований на максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму, створення 

умов для реалізації інтелектуальних, культурних, творчих можливостей людини та нації, є за-

порукою сталого розвитку суспільства, гармонії людського і природного середовища, а отже 

формує підґрунтя екологічно свідомого громадянина - екотуриста. Популяризація екологічного 

світогляду в суспільстві та вплив ідей «руху зелених» спонукали виникнення «культурного», 

«м’якого», екологічного туризму, пріоритетами якого визначено культурний добробут туристи-

чних регіонів як екологічних об’єктів, а компонентами - відсутність технічних засобів, самос-

тійність регіонального розвитку, соціальна та культурна відповідальність. У цьому контексті 

можна стверджувати, що саме екологічний туризм і можливість та потреба приймати участь у 

такому туристському русі, є критерієм сталого розвитку суспільства - забезпечення високого 

рівня якості життя. Отже, екологічна культура є живильним середовищем, в якому формується і 

реалізується креативний (творчий) потенціал людини – екотуриста, рушійної сили науково – 

технологічного та суспільного прогресу в умовах рівності: Природа + Турист = «Здорове» на-

вколишнє середовище: Здорове населення = 1.  Ключова роль у створенні і функціонуванні віт-

чизняних екотуристичних об’єктів належить ЗМІ, які маючи доступ до  широкого кола спожи-

вачів, повинні пропагувати європейські стандарти туристичної індустрії і культуру відпочинку 

на засадах сталого розвитку суспільства. 

 

M.T.BEС (UKRAINE, LVIV) 

ECOTOURISM AS INDICATOR OF HUMANITARIAN SOCIETY 

Lviv Polytechnic National University, Lviv, St. Bandera Street, 12, 79013,  

kafedra-edr@ukr.net 
Investigation of the Implementation of the model for sustainable development of society in 

modern terms found problems related to neglect of the fourth vector of developing a culture in combi-

nation with economic, social and environmental. It was found that human development is oriented to 

maximize the potential of every person and society, creating conditions for implementation of intellec-

tual, cultural and creative abilities of people and nations is the key to sustainable development and 

harmony of human and natural environment, and thus forms the basis of environmentally conscious 

citizens - green tourist. Promoting environmental outlook in society and influence of ideas "movement 

greens" prompted the emergence of "cultural", "soft" eco-tourism, where we defined cultural wealth of 

tourist areas as environmental objects and components - the lack of means, independent of regional 

development , social and cultural responsibility. In this context, one could argue that it is ecological 

tourism and the ability and need to participate in this tourism movement, is the criterion of sustainable 

development - ensuring high quality of life. Thus, ecological culture is a breeding ground, which is 

being developed and implemented creative (creative) human potential - tourist, the driving force of 

scientific - technological and social progress in terms of equality: Nature Tourist + = "healthy" envi-

ronment: Healthy people = 1. Key role in the creation and functioning of national ecotourism facilities 

owned media that having access to a wide range of consumers, should promote European standards of 

tourism and culture rest on the principles of sustainable development. 

mailto:kafedra-edr@ukr.net
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Т.І.БОЖУК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ І АГРОТУРИЗМ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ  

АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, tbozhuk@gmail.com 
Навчальна дисципліна “Екологічний туризм і агротуризм” викладається в Інституті еко-

логії, природоохоронної діяльності та туризму для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

“бакалавр” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” стаціонарної та заочної форми навчан-

ня в 7 семестрі. Згідно із навчальним планом і робочою навчальною програмою, загальний об-

сяг курсу становить 135 год., з яких 96 год аудиторні (32 год лекцій, 32 год практичні заняття, 

32 год лабораторні заняття) та 39 год відведено на самостійне опрацювання матеріалу. Підсум-

ковою формою обліку знань студентів є залік, який оцінюється, відповідно до кредитно-

модульної системи, за 100-бальною шкалою. 

У навчальному посібнику “Екологічний туризм” (автор Дмитрук О.Ю.) наведено перелік 

основних видів фахової діяльності, розписано основні вміння, навички та знання, необхідні для 

майбутнього фахівця. Викладання “Екологічного туризму і агротуризму” забезпечено навчаль-

ними посібниками, конспектом лекцій та методичними рекомендаціями для виконання практи-

чних і лабораторних завдань. 

Лекційний матеріал курсу входить до двох змістовних модулів і охоплює питання, що 

стосуються ролі і місця еко- та агротуризму в системі туристичної індустрії, світового досвіду 

організації еко- та агротуризму, основних етапів розвитку їх в Україні; правового та законодав-

чого забезпечення їх функціонування; принципів, функцій та завдань екотуризму; особливостей 

екотуристського продукту; характеристики екотуристичного потенціалу України за економіч-

ними районами; основних завдань і проблем розвитку екотуризму в національних природних 

парках і біосферних заповідниках України; становлення, сучасного стану і проблем розвитку 

агротуризму в Україні; агротуризму як однієї із провідних субгалузей міжнародно-туристичної 

спеціалізації України, форм організації відпочинку на селі, організації агротуризму, невичерп-

ного агротуристичного потенціалу традицій гостинності та збереженої етнічної самобутності 

українського народу; організації та плануванні агротуризму тощо.  

На лабораторних заняттях студенти аналізують геопросторову організацію екотуризмуі 

агротуризму в Україні, розробляють екологічні тури (в межах адміністративних областей і рай-

онів України) та ін. На практичних заняттях – під час семінарських занять обговорюють питан-

ня класифікації екотуризму, розглядають світовий та вітчизняний досвід організації еко- та аг-

ротуризму, вивчають методику розробки екотурів та екскурсійну діяльність, обговорюють про-

блеми менеджменту та планування еко- і агротуризму тощо. Дуже цікавими є практичні роботи 

“Екотуристськими стежками регіонального ландшафтного парку “Знесіння”” та “Запрошуємо 

на відпочинок”, в результаті виконання яких студенти відповідно ознайомлюються із структу-

рою, особливостями функціонування і сучасними проблемами єдиного в Україні РЛП, розта-

шованого на території міста та здобувають навики складання бізнес-плану власника агрооселі. 

Крім цього, студенти виконують індивідуальну самостійну роботу на тему “Географія, сучас-

ний стан і перспективи розвитку екологічного туризму та агротуризму в одній із областей Ук-

раїни або країн світу”. 

На жаль, недостатня кількість годин, відведена навчальним планом для вивчення “Еколо-

гічного туризму і агротуризму”, не дає повною мірою під час занять реалізувати задуми, 

пов’язані із проведенням спеціальних екологічних турів, ознайомленням із агрооселями та спі-

лкуванням із їхніми власниками тощо. Розвивати свої ідеї студенти зможуть під час підготовки 

курсових і дипломних робіт, при розробці та організації захоплюючих турів. 
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В.М.КОСТЮЧКО (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ  

КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, tbozhuk@gmail.com 
У світі сьогодні активно популяризується і впроваджується в життя концепція соціально 

відповідального туризму. Серед основних принципів, що формують поняття «соціально відпо-

відальний туризм», є мінімізація негативних економічних, екологічних і соціальних наслідків 

розвитку туризму; генерування більш високих економічних вигод для місцевого населення; 

здійснення позитивного внеску в збереження різноманітності природної і культурної спадщи-

ни; глибше розуміння питань місцевої культури, соціальних і екологічних аспектів тощо. 

Концепція соціально відповідального туризму впроваджується на рівні міжнародних ор-

ганізацій (наприклад, Всесвітня туристична організація (ВТО) тощо), державних і громадських 

організації, провідних туристичних підприємств і асоціацій, звичайних туристів. На кожному з 

рівнів існують певні механізми реалізації концепції відповідального туризму. Наприклад, на 

міжнародному рівні у 2004 році була встановлена спеціальна премія Virgin Holidays Responsible 

Tourism Awards, яка підтримує Відповідальний туризм у всьому світі. У 2011 році цієї прести-

жною міжнародною премією в номінації «Кращий туристичний напрямок» нагороджене нор-

вежське місто Рьорус. Починаючи з 2006 р. в рамках WTM (Всесвітньої Туристичної Виставки 

в Лондоні) під егідою ВТО проводиться  день (9 листопада), присвячений Відповідальному ту-

ризму.  

Пріоритетними сферами діяльності з розвитку соціально відповідального туризму турис-

тичних компаній повинні стати збереження і відновлення навколишнього середовища: зведення 

відходів до мінімуму; залучення персоналу, клієнтів і громадськості до вирішення екологічних 

питань.  
 

KOSTYUCHKO V. (UKRAINE, LVIV) 

BASIC PRINCIPLES AND WORLD EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF CON-

CEPTION SOCIALLY RESPONSIBLE TOURISM 

Lviv Polytechnic National University, Lviv, St. Bandera Street, 12, 79013,  

kaf_turyzm_lp@ukr.net 
In a world today actively will be popularized and conception is inculcated in life socially re-

sponsible tourism. Among basic principles, that organize concept «socially responsible tourism», there 

is minimization of negative economic, ecological and social consequences of development of tourism; 

generation of more high economic advantages for the local population; realization of positive payment 

in saving of variety of natural and cultural legacy; more deep understanding of questions of local cul-

ture, social and ecological aspects and etc. 

Conception socially responsible tourism is inculcated at the level of international organizations 

(for example, Worldwide tourist organization (WTO) and etc.), state and public to organization, lead-

ing tourist enterprises and associations, common tourists. On each of levels are existed certain mecha-

nisms of realization of conception of responsible tourism. For example, at an international level was 

set the special premium “Virgin Holidays Responsible Tourism Awards” in 2004, which supports Re-

sponsible tourism in a whole world. In 2011 by this prestige and international premium was rewarded 

Norwegian city Roros in the nomination the «Best tourist direction». Beginning with 2006 within the 

framework of WTM (World Tourist Exhibition in London) under an aegis WТО the day (on Novem-

ber, 9) devoted to Responsible tourism is conducted.  

The saving and renewal of environment should become the priority spheres of activity of devel-

opment socially of responsible tourism of tourist companies; decrease of wastes to the minimum; at-

traction the staff, clients and public to the decision of ecological questions. 

mailto:kaf_turyzm_lp@ukr.net
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Л.М.ПОЛЕТАЄВА, В.М.СИТОВ (УКРАЇНА, ОДЕСА) 

МОЖЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АНТАРКТИ-

ДІ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ СТАНЦІЇ “АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ”) 

Одеський державний екологічний університет, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, 

l.poletayeva@mail.ru 
Унікальні природні ресурси, тваринний світ Антарктики притягує багато туристів. Пік 

туристичного попиту був зареєстрований у 2007-2008 рр. – 46 265 туристів. З метою просу-

нення туризму в цьому регіоні і водночас захисту навколишнього середовища від інтенсивного 

вторгнення людини у 1991 році була створена Міжнародна асоціація антарктичних туроперато-

рів (International Association of Antarctic Tour Operators).  

Мета даного дослідження — розглянути особливості туристичної діяльності в Антарктиці 

та проаналізувати можливість організації екологічного туру в районі української антарктичної 

станції «Академік Вернадський», розрахувати оцінку рекреаційного навантаження на території 

української станції.  

Нами було запропоновано новий варіант методики оцінки рекреаційного навантаження 

для території Антарктиди, яка враховує природні особливості материку, цінність рекреаційних 

ресурсів, час перебування туристів, статус відвідуваних об’єктів, місткість антарктичної стан-

ції. 

За цією методикою була розрахована місткість української станції. Допустиме одночасне 

перебування на станції 33 відвідувачів.  

Розглянувши існуючи туристичні пропозиції міжнародних туроператорів, була складена 

програма нового трьохденного екологічного туру «Недоторкана реальність» з пропозицією но-

вих туристичних послуг в районі української антарктичної станції, таких як: дайвінг, каякінг, 

кемпінг, та відвідуванням історичних і культурних пам’яток. Також була розрахована вартість 

туристичних послуг на 1 туриста і економічна ефективність даного екологічного туру за рік.  

 

L.M.POLETAYEVA, V.M.SYTOV (UKRAINE, ODESA) 

POSSIBILITIES OF RECREATION AND TOURISM ACTIVITIES IN ANTARCTI-

CA (ON THE UKRAINIAN STATION "AKADEMIK VERNADSKY") 

Odessa State Environmental University, 65016, Odessa, Lvivska str., 15, 

l.poletayeva@mail.ru 
Antarctica’s unique natural resources and wildlife are attracting many tourists. The peak of tour-

ist demand was registered in 2007-2008 - 46 265 people. In 1991 the International Association of Ant-

arctic Tour Operators was established to promote tourism and at one and the same time to protect an 

environment from intensive human intrusion. 

The purpose of this study is to consider the characteristics of tourism in Antarctica and to ana-

lyze the possibility of the ecological tour to the Ukrainian Antarctic station "Akademik Vernadsky" 

and also to calculate the estimates of recreational load in the area of the Ukrainian station. 

We have proposed a new variant of the method of the recreational load estimation for the Ant-

arctica region, which takes into account the natural features of the mainland, the value of recreational 

resources, residence time, the status of visited sites and the capacity of the Antarctic station. 

Using this method the capacity of Ukrainian Antarctic station was calculated: simultaneously 

there may be up to 33 visitors. 

Reviewed the existing tourist offer of the different international tour operators a new three-day 

ecological tour plan "Untouched Reality" was developed. The plan has a proposal of few new tourism 

services in the area of Ukrainian Antarctic station, such as diving, kayaking, camping and visiting his-

torical and cultural monuments. Except that, the value of the travel services per tourist was calculated 

including an economical efficiency of the ecological tour for a year. 
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Ю.Ю.СТАДНИЦЬКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна 
Сталий розвиток як концепція розумного поєднання економічних потреб людини з еколо-

гічними можливостями природи є альтернативою небезпечним екологічним кризам. Якщо 

впродовж багатьох років взаємини людини і природи складалися стихійно, то сьогодні 

з’явилися об’єктивні можливості для їх планомірного та свідомого регулювання. В сучасному 

суспільстві виникає необхідність задоволення численних соціальних потреб мешканців (освіта, 

туризм, рекреація та інші). Дефіцит вільних територій вимагає організації багатофункціональ-

ного землекористування. Поруч з ділянками повної заповідності існують перехідні зони, де 

можна і треба розвивати діяльність, яка не зашкодить збереженню навколишнього природного 

середовища. Найбільшою мірою гармонізації відношень природи і людини сприяє туризм, осо-

бливо, його сучасний напрям – екотуризм. Основними джерелами такої діяльності є навколиш-

нє природне середовище, чисте повітря, води, землі.  Сучасні негативні тенденції шкідливого 

впливу людського фактору на природу, нераціональне використання природних ресурсів в кін-

цевому результаті призведе до її руйнування. Саме тому ефективним механізмом стримування 

таких негативних процесів є екологічний туризм як напрямок сталого розвитку певного регіо-

ну. Він сприяє вирішенню завдань просвіти та виховання, що є дуже важливим при досягненні 

стандартів сталого розвитку територій. Екологічний туризм – це порівняно нова ланка туристи-

чної діяльності. Екологічний розвиток має запобігати виснаженню природних ресурсів як бази 

економічного розвитку. Він передбачає: довготривале використання відновних природних ре-

сурсів; ефективну експлуатацію невідновних джерел енергії; підтримку стабільності екологіч-

них процесів і екосистем; охорону генетичного розмаїття і загальну охорону природи; охорону 

та поліпшення стану здоров’я людей, безпеку праці та їх добробут. Основою екологічного ту-

ризму є територія. Вона забезпечує наступні основні функції екотуризму: переміщення від од-

ного об’єкту до іншого з пізнавальною метою; різноманіття об’єктів для досліджень, спостере-

жень, знайомства; збереження функціонування природних екосистем; забезпечення умов жит-

тєдіяльності суб’єкту, яким є людина.  

STADNYTSKA YULIA (UKRAINE, LVIV) 

ECOTOURISM AS A DIRECTION SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Lviv Polytechnic National University, Lviv, St. Bandera Street, 12, 79013  
Sustainability as a concept is a reasonable combination of economic human needs with envi-

ronmental features of nature is an alternative to dangerous environmental crises. If for many years the 

relationship between man and nature evolved spontaneously, today there are objective opportunities 

for systematic and conscious control. In modern society it is necessary to meet many social needs of 

citizens (education, tourism, recreation, etc.). Lack of free areas required of a multi-land use. Along 

with areas of complete protection is there transitional zone where we can and must develop activities 

that will not harm the conservation of the environment. The greatest degree of harmonization of nature 

and human relations promotes tourism, especially its modern trend - eco-tourism. The main sources of 

such activity are the environment, clean air, water, earth. Current negative trends harmful effects of 

human factors in nature, irrational exploitation natural resources will ultimately lead to its destruction. 

Therefore, an effective mechanism for deterring such negative processes is ecological tourism as an 

area of sustainable development of the area. It helps solve problems of education and upbringing, 

which is very important in achieving standards of sustainable development of territories. Ecotourism - 

a relatively new chain of tourist activity. Environmental development is to prevent exhaustion of natu-

ral resources as the basis of economic development. It includes: long-term use of renewable natural 

resources, efficient operation of non-renewable energy sources, maintaining the stability of ecological 

processes and ecosystems, protection of genetic diversity and the overall conservation, protection and 

improvement of human health, worker safety and welfare. The basis of ecological tourism is territory. 

It provides the following key features ecotourism: Moving from one object to another with cognitive 

goals; variety of objects for research, observations, dating, preservation of natural functioning ecosys-

tems provide living conditions subject to which the human being.  
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А.А.ТЕРЕБУХ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, andriy_terebyh@ukr.net 
Науково-технічний і економічний розвиток суспільства привели до значного зростання 

кількості і складності вирішуваних проблем та, відповідно, рішень, які необхідно приймати. 

Тому процеси ухвалення та реалізації господарських рішень стають об’єктом наукових дослі-

джень. Формування господарського рішення – невід’ємна складова частина провадження гос-

подарської діяльності та обов’язковий елемент процесу реалізації управлінського впливу на 

ресурси за посередництвом яких така діяльність здійснюється. В нашому випадку йдеться про 

ресурси які трансформуються в реальні туристичні продукти. 

Потреба у прийнятті господарського рішення виникає постійно, адже завжди є багато ва-

ріантів зміни натурально-речової форми природних і матеріальних ресурсів з яких потрібно 

обрати прийнятний, для задоволення потреб споживачів. 

При вирішення практичних завдань оптимізації господарських рішень при розроблення 

туристичного продукту особлива увага повинна приділятись наступним питанням: 

- який кінцевий туристичний продукт ми хочемо отримати?  

- хто буде власником туристичного продукту? 

- які природні, ландшафтні, історико-культурні, інфраструктурні ресурси для цього пот-

рібно задіяти?  

- хто є власником цих ресурсів і на яких умовах вони можуть бути залучені? 

- вибрати з числа існуючих або сформувати іншу методику оцінювання задіяних ресур-

сів, на наш погляд найбільш зрозумілою є вартісна оцінка; 

- визначити вартість розроблення і надання туристичних послуг, та пропускну здатність.  

При співставленні загальної вартості проекту і його пропускної здатності визначається 

ціна туристичного продукту, яка повинна бути прийнятною іншим учасником господарських 

відносин – споживачем. При формуванні нових туристичних продуктів особливу увагу потріб-

но звертати на техногенне навантаження природного і історико-культурного середовища.  

А.А.TEREBUKH (UKRAINE, LVIV) 

ECONOMIC DECISION-MAKING IN TOURISM 

Lviv Polytechnic National University, Lviv, St. Bandera Street, 12, 79013, 

andriy_terebyh@ukr.net 
Scientific, technical and economic development of society led to a significant increase in the 

number and complexity of solvable problems and, therefore, decisions must be taken. Therefore, the 

process of making and implementing economic decisions become the object of scientific research. 

Formation of economic decision - an integral part of economic activities and a mandatory element of 

the process of management impact on resources through which these activities are carried out. In our 

own case resources are transformed into real tourist products. 

The need for economic decision making occurs repeatedly, because there is always a lot of op-

tions for changing natural-material forms of natural and physical resources from which to choose ac-

ceptable to meet consumer needs. 

When solving practical optimization problems of economic decisions in developing the tourism 

product, special attention should be paid to the following issues: 

- Which end tourism product we want? 

- Who is the owner of the tourist product? 

- Are natural landscapes, historic and cultural infrastructure resources it needs to tap into? 

- Who is the owner of these resources and the conditions under which they may be involved? 

- Choose from a number of existing or form a new evaluation method inputs, in our opinion the 

most easy to understand the valuation; 

- To determine the cost of development and provision of tourist services and bandwidth. 

When comparing the total cost of the project and its bandwidth is determined by the price of 

tourist product, which should be acceptable to other member entities - the consumer. With the for-

mation of new tourism products, special attention should be paid to the human impacts of natural and 

historical-cultural environment. 

mailto:andriy_terebyh@ukr.net
mailto:andriy_terebyh@ukr.net
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С.В.ТЕРЕБУХ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 79000, м. Львів,  

вул. Університетська, 1, psolomia@ukr.net 
Специфіка сфери туризму полягає в тому,що національний туристичний продукт, який 

виробляється, частково або повністю не відчутний на дотик, а ефект сервісу оцінюється спожи-

вачем в умовах певного емоціонального стану, який залежить від великої кількості факторів. 

Розроблення стратегії національного туристичного продукту має об’єднувати кілька ключових 

напрямів: узгодження заходів цільового маркетингу щодо створення нових тур продуктів; гра-

мотно сформована асортиментна політика; вибір форм і методів удосконалення комунікації з 

споживачем; здійснення продуманої політики просування туристичного продукту як комплексу 

заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації національного туристичного 

продукту чи туристичних послуг. 

Стратегія національного туристичного продукту пов’язана передусім з процесом форму-

вання і реалізації туристичного продукту. З розвитком цивілізації, зміни пріоритетів і потреб 

туристів стають доступними та більш вигадливими. Стратегією національного туристичного 

продукту можна назвати офіційний документ, складений офіційно до плану та визначаючий 

умови формування, модифікації, удосконалення національного туристичного продукту в кон-

курентному місці. У сферу стратегії входять: аналіз переваг і недоліків діяльності на існуючих 

та потенційних ринках; позиції і частки ринку, які планується захопити; місія організації, про-

грами дій, спрямованих на рішення поставлених завдань. Привести до досягнення поставлених 

цілей повинні стратегічне управління, тобто процес оптимального керівництва трудовими, фі-

нансовими та матеріальними ресурсами. Основними положеннями стратегічного розвитку на-

ціонального туристичного продукту є: формування мети, втілення в життя принципів поведін-

ки, контроль рішення завдань і звичайно спостереження за зовнішнім оточенням та внутріш-

ньою ситуацією. Стратегією національного туристичного продукту можна назвати процес ада-

птації туристичного продукту до фактичних і майбутніх потреб, вимог та очікувань спожива-

чів. 

S.V.TEREBUKH  (UKRAINE, LVIV) 

BASIC TERMS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 

TOURIST PRODUCT 

Ivan Franko National University of Lviv, 79000, Lviv, Universytetska str., 1 

psolomia@ukr.net 
Specificity of tourism is that, national tourism product produced, partially or completely not 

palpable, and the effect of service valued customer in a certain emotional state, which depends on 

many factors. The development strategy of national tourism product has to combine several key areas: 

coordination of activities targeted marketing to create new tour products; correctly formed assortment 

policy; the choice of forms and methods of improving communication with the consumer; the imple-

mentation of a policy of promoting tourism product as a set of measures, aimed at the creation and 

preparation for implementation of the national tourism product or tourism services. 

The strategy of the national tourism product associated primarily with the establishment and 

implementation of the tourism product. With the development of civilization, changing priorities and 

needs of tourists become available and more intricate. The strategy of the national tourist product can 

be called an official document drawn up formally to the plan and defining the conditions of formation, 

modification, improvement of the national tourist product in a competitive place. The scope of the 

strategy include: analysis of the advantages and disadvantages of activity on existing and potential 

markets; positions and market shares, which will capture; mission of the organization, program of ac-

tion for the solution of tasks. The main provisions of the strategic development of the national tourist 

product are: developing goals, implementing the principles of behavior, control of problem solving 

and of course monitor the external environment and internal situation. The strategy of the national 

tourist product can be called a process of adaptation tourist product to the actual and future needs, re-

quirements and expectations. 
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М.Ю.ХІМ’ЯК (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО-ТУРИСТИЧНОГО 

ПРОДУКТУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, iept@lp.edu.ua 
У 2011 році,відповідно до прогнозів експертів, туристична сфера відновила свої докризо-

ві показники, зокрема спостерігається позитивна динаміка зміни рівня попиту на продукти еко-

логічного туризму. Ці факти відкривають додаткові перспективи для України, як для країни, 

яка має в наявності велику кількість екологічно-туристичних ресурсів, сформувати якісну про-

позицію екологічно –туристичного продукту на світовий та вітчизняний ринки. Якщо розгляда-

ти природні туристичні ресурси в контексті екологічного туризму можна припустити, що ту-

ризм, особливо окремі його види, можуть існувати на основі штучно створених компонентів 

природного середовища, але на практиці слід констатувати, що без відповідних природних ре-

сурсів, розвиток і реалізація таких сфер туризму як екологічний, зелений, оздоровчий є про-

блематичною. Серед найважливіших завдань організації екологічно-туристичної діяльності та 

створення екологічно-туристичного продукту є виявлення й оцінка екологічно-туристичного 

потенціалу і доступних екологічно-туристичних ресурсів природогоснодарських та природоо-

хоронних територій. Екологічно-туристичний потенціал природогосподарських та природоохо-

ронних територій, доцільно розділити на дві підсистеми: 

Підсистему «Природні та антропогенні ландшафти та їх компоненти» складають: 

- природні ландшафти з їх рекреаційно-туристичними, інтелектуально-пізнавальними, 

пейзажно-естетичними властивостями та якостями; 

- антропогенні ландшафти і комплекси з особливою культурно-історичною цінністю (са-

дибно-паркові комплекси, зразки ландшафтної архітектури тощо); 

- природогосподарські території та акваторії - лісів, лісопарків, парків, гідропарків, а та-

кож пам'ятки природи, ботанічні й зоологічні сади, аквапарки, океанаріуми та подібні об'єкти в 

межах парків, лісопарків та гідропарків; 

- соціальна складова ландшафту - автохтонне населення (етнос) з притаманним йому ар-

хетипом поведінки, формами гостинності та ставленням до відвідувачів, традиційні форми 

природокористування, мова, традиції, культура, побут, релігія тощо; 

- природознавчі та історико-краєзнавчі музеї, а також об'єкти, важливі для демонстрації 

екологічних принципів; 

- природокористування, наприклад, екотехнологічні господарства і підприємства, угіддя 

традиційних форм природокористування, об'єкти культурної спадщини тощо. 

Підсистему «Засоби, умови й можливості здійснення екотуризму» формують: 

- екотехнологічні види транспорту - піший, велосипедний, водний (байдарки, каное, раф-

ти тощо), кінний та інші (па місцевих їздових тваринах), електротранспорт (електромобілі, спе-

ціальні вузькоколійні та мопоколійні залізниці тощо); 

- екотехнологічні об'єкти розміщення туристів -екокемпінги, обладнані наметові містеч-

ка, приюти, хатинки лісника тощо; 

- екотехнологічне туристське спорядження (індивідуальне і групове спорядження та ви-

тратні матеріали, що не забруднюють природне середовище); 

- екологічно чисті продукти харчування, насамперед, місцеві; 

- екологічна сприятливість місцевості, у тому числі в плані забруднення, санітарно-

епідеміологічного стану, ризику виникнення стихійних лих, кримінальності, тероризму тощо; 

-придатність (відповідність) території для різних видів екологічного туризму (ботанічно-

го, зоологічного, спелеологічного, фітотерапевтичного тощо) та їх доступність; 

- припустимі рекреаційні навантаження, обсяги використання водних, енергетичних та 

інших ресурсів, терміни відвідання і форми контактів з об'єктами екотуризму, ступінь їх збере-

ження та охорони. 

Проаналізувавши екологічно-туристичний потенціал певних природогосподарських та 

природоохоронних територій, можна визначити основні види екотуристичної діяльності, що є 

можливими та доцільними в їх межах, та відповідні екологічно-туристичні продукти, послуги, 

товари. 

mailto:iept@lp.edu.ua
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Н.В.ЧОРНЕНЬКА (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ЕКОТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна, kaf_turyzm_lp@ukr.net 
Екотуристичний продукт включає будь-які види ресурсів та послуг за-для туризму і від-

починку, котрі не завдають шкоди довкіллю, сприяють охороні природи, підвищенню еколого-

просвітницького та загальнокультурного рівня і туристів, і місцевих мешканців.  

Ресурсне забезпечення екотуризму зосереджене в межах природоохоронних територій, де 

поєднана краса ландшафту з його неповторним розмаїттям флори і фауни. В межах цих терито-

рій прокладені екологічні стежки, встановлені носії інформації про місцеву екосистему, нада-

ються різноманітні послуги із забезпечення перебування туриста в природному середовищі. 

Однією з основних складових туристичного продукту є забезпечення проживання туриста. 

Екологічні готельні комплекси використовують альтернативні джерел енергії для опалення 

приміщень. Кожен відвідувач може бути впевнений у тому, що через нього довкілля не постра-

ждає. Як альтернативу можна обрати проживання у місцевих жителів, чиї домівки побудовані з 

природного матеріалу з дотриманням традиційної для території архітектури будівництва. 

Екотуристичний продукт можна придбати за місцем проживання, але споживати тільки в 

місці виробництва туристичних послуг. Тому значна увага сьогодні приділяється екологічності 

засобів пересування. Харчування екотуриста повинне максимально складатися з натуральних 

продуктів, в основному місцевих.  

Маркетинговий профіль екотуриста, описаний О. Ю Дмитруком, розроблений на замов-

лення Міжнародного товариства екотуризму (TIES). Ці дослідження дозволили визначити три 

основних складових екотуру, що визначають вибір клієнта: унікальність району майбутньої 

подорожі; наявність і професіоналізм гідів; можливість активного відпочинку (прогулянки, пі-

ші і кінні переходи, заняття спортивним, пригодницьким та екстремальним туризмом тощо). 

Екотурпродукт, як товар, визначається споживчою вартістю, тобто корисністю або здат-

ністю задовольняти певні рекреаційні потреби людей, зокрема можливість перебування з від-

починковою та пізнавальною метою в екологічно чистих умовах. Корисність туристичного 

продукту визначається його цінністю для суб'єкта.  

 

N.V.CHORNENKA (UKRAINE, LVIV) 

SPECIFIC FEATURES OF ECOTOURISM PRODUCT 

Lviv Polytechnic National University, Lviv, St. Bandera Street, 12, 79013, 

kaf_turyzm_lp@ukr.net 
Ecotourism product includes all kinds of resources and services, to tourism and recreation that 

do not harm the environment, promote conservation, improve environmental and educational and gen-

eral level, tourists and local residents. 

Source of ecotourism is concentrated within the protected areas where the combined beauty of 

the landscape with its unique flora and fauna. Within these areas laid ecological trails, established me-

dia of the local ecosystem, provided various services for tourists staying in the natural environment. 

One of the main components of the tourism product is to your residence. Ecological hotel complexes 

using alternative energy sources for space heating. Alternatively, you can choose accommodation from 

local residents whose homes are built with natural materials in compliance with the traditional territo-

ries of architecture construction. Ecotourism product can be purchased at home, but eat only in the 

place of tourist services. So much attention is now paid to ecological vehicles. Dining green tourist 

should consist of the most natural products, mostly local. 

Marketing green tourist profile described by O. Yu. Dmytruk developed on request of the Inter-

national Society of Ecotourism (TIES). These studies allowed to identify three main components eco-

tours that determine the customer's choice: the uniqueness of the area for future travel, availability and 

professionalism of the guides, the possibility of active recreation. Ekoturprodukt as the product is de-

termined by the usual value, that value, or the ability to balance recreational needs of people, including 

the possibility of staying with recreational and cognitive goals in environmentally friendly conditions. 

Utility of the tourist product is determined by its value for the subject. 

mailto:kaf_turyzm_lp@ukr.net
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В.М.ІСАЄНКО, К.Д.НІКОЛАЄВ, К.О БАБІКОВА (УКРАЇНА, КИЇВ) 

ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9;  ippk@npu.edu.ua 
Туризм як галузь економіки набув значної популярності практично у всіх куточках пла-

нети. Збільшення чисельності відвідувачів та розширення туристичної інфраструктури не рідко 

призводять до виникнення екологічних проблем. Виходячи з цього постала необхідність у зміні 

практичних та управлінських підходів до організації туристичної діяльності за рахунок розвит-

ку екологічно-орієнтованих видів туризму (екологічного, зеленого, сільського).  

На жаль сьогодні не існує чітко визначеного поняття «екологічний туризм», тому, ґрун-

туючись на наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, нами запропоновано власне 

визначення даного поняття, а саме: 

«екологічний туризм» - активний (або пасивний – отримання лише екологічної інфор-

мації та знань) вид туристичної діяльності, спрямований на охорону навколишнього середови-

ща, еколого-збалансоване використання природних ресурсів, відновлення раніше змінених 

(пошкоджених) природних комплексів та екосистем, під час якого у туристів формується еко-

логічна свідомість та культура, підвищується рівень екологічних знань та навиків їх практично-

го застосування, а також активно виконуються заходи щодо збереження природно-ресурсних 

цінностей та територій конкретної місцевості. 

Екологічний туризм може відіграти значну роль для сталого розвитку територій, яка 

полягатиме у: - збереженні та відновлені вразливих, екологічно нестійких природних територій, 

які являють собою туристичний інтерес; - усуненні потенційних та існуючих джерел впливів на 

довкілля в процесі туристичної діяльності; - узгодженому плануванні туристичної активності з 

іншими видами економічної діяльності; - впровадженні у туристичну галузь енерго- та ресурсо-

зберігаючих технологій; - мінімізації тисків та навколишнє середовище за рахунок рівномірно-

го розподілу туристів та створенні альтернативних зон відпочинку. 

 

ISAENKO V.M., NIKOLAEV K.D., BABIKOVA K.O. (UKRAINE, KYIV) 

THE PRACTICE OF ORGANIZATION AND THE ROLE OF ECOTOURISM  

National Pedagogical Dragomanov University 

01601, Kiev, st. Purogova 9,  ippk@npu.edu.ua 
Tourism as a branch of economy acquired considerable popularity in almost all parts of the 

world. Increasing the number of visitors and expanding of tourism infrastructure quite often lead to the 

emergence ecological problems. Therefore appeared the need to change practical and managerial ap-

proaches to the organization of tourism by developing environmentally-oriented types of tourism (eco-

logical, green, rural).  

Unfortunately today there is no clearly defined concept of "ecological tourism", so basing on 

scientific studies of national and foreign scientists, we have proposed their own definition of this con-

cept, such as: 

"Ecological tourism" - is active (or passive - receiving only environmental information and 

knowledge) the type of tourist activities aimed at environmental protection, ecological and sustainable 

using of natural resources, recovery previously modified (damaged) natural systems and ecosystems 

during which the tourists forming environmental consciousness and culture, increased the level of en-

vironmental knowledge and skills to practical application, and actively carried out saving facilities of 

natural resource values and the territories specific areas. 

Ecotourism can play an important role for sustainable development of territories, which con-

sist in: - preserving and restored sensitive and ecologically unstable natural territories that represent 

tourist interest; - removing of potential and existing sources of environmental impacts in the process of 

tourism activities; - agreed planning of tourism activities with other economic activities;      - imple-

mentation in tourism industry the energy- and resource saving technologies; - minimization pressures 

on the environment through the equal distribution of tourists and creation of alternative zones of rest. 
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Б.Р.БРУНЕЦЬ (УКРАЇНА, ЛЬВІВ) 

РОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  НА ЗАСАДАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Національний університет ”Львівська політехніка”, вул С. Бандери, 12, 79006 , 

Львів, Україна  
Туристичну індустрію прийнято ототожнювати із міжгалузевим господарським компле-

ксом, який спеціалізується на створенні туристичного продукту, здатного задовольняти  специ-

фічні потреби споживачів  у проведенні дозвілля в подорожі, шляхом виробництва  та реаліза-

ції товарів і послуг туристичного призначення. Підприємствами туристичної індустрії слід 

вважати  такі які  у процесі  функціонування  задовольняють потреби туристів [1, с. 50]. Зрос-

тання останніми роками туристичних потоків  вимагає щоденного удосконалення методики на-

дання послуг та підвищення комфортабельності. Загострення конкурентної боротьби у світі  

призводить до необхідності удосконалення та розширення рекреаційної та інформаційної тури-

стичних баз та побудови ефективної туристичної інфраструктури.  Представляючи собою суку-

пність матеріально-речових об'єктів, діяльність яких спрямована на задоволення туристичних 

потреб населення, вона включає матеріально-технічну базу функціонально-господарських 

структур, які входять до складу туристично-рекреаційних систем  різного порядку. Як складова 

соціальної інфраструктури, інфраструктура туристична характеризується основними фондами 

та витратами праці, тобто певними місцевими ресурсами, які використовуються задля виконан-

ня основних туристичних функцій. Основним завданням дослідження соціальної і туристичної 

інфраструктури є оптимізація розміщення її об'єктів в межах туристично-рекреаційних систем 

відносно основних центрів концентрації споживачів з дотриманням вимог стійкого розвитку 

рекреаційної системи [ 2, с. 124]. 

Зважаючи на складність забезпечення ефективного функціонування туристичної сфери 

слід зазначити, що розвиток  туристичної інфраструктури повинен відбуватись із врахуванням 

вимог щодо збалансованого природокористування. Ціллю здійснення  котрого є забезпечення 

гарантій в отриманні економічної вигоди від здійснення туристичної діяльності у довготривалій 

перспективі. Гарантія успіху в даному виді діяльності полягає у збалансованому використанні 

та розвитку усіх рекреаційно-туристичних ресурсів, серед котрих слід виділити:  

1) природні рекреаційно-туристичні ресурси (РТР), до котрих відносяться об’єки природного 

походження (орфографічні, фауністичні, кліматичні, ландшафтні, спелеоресурси, рослинні, во-

дні); 

2) природно-антропогенні РТР  котрі поділяються на підгрупи природного походження (націо-

нальні, біосферні заповідники, заказники, урочища, пам’ятки природи, тощо) та антрoпогенно-

го походження (пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, зоопарки, дендропарки і 

т.п.);  

3)  архітектурно-історичні  РТР  (історико - архітектурні пам’ятки );  

4) біосоціальні РТР (культурні та історичні об’єкти  пов’язані із життям  видатних осіб ); 

5) інфраструктурні РТР  (заклади, що становлять матеріальну базу розміщення туристів – готе-

лі, транспортні сполучення, об’єкти харчування);  

6) картографічні  РТР – картографічні дані різного роду, що відображають  просторово-часові 

характеристики певних рекреаційно-туристичних ресурсів території – карти плани міст, насе-

лених пунктів.  
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