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Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-

нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-

вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція)  

Харків, 2021. - 171 с.  

 

Друкується за рішенням оргкомітету конференції. 

 

 

В збірнику наведені матеріали щорічної міжнародної нау-

ково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. 

Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» 

(студентська секція), які висвітлюють проблеми екологічної 

та техногенної безпеки; сучасні маловідходні, енерго- та ре-

сурсозберігаючі технології; методи очистки господарсько-

побутових та промислових, проблеми охорони повітряного 

басейну; управління промисловими та побутовими відходами, 

їх утилізація; екологічні проблеми регіонів. 

 

 

 

Матеріали друкуються у авторській редакції і відповідність за 

їх редагування несуть автори. Оргкомітет конференції прете-

нзії з цього приводу не приймає.  

  

Збірник матеріалів упорядкували: Лебедєва О.С.  

                             

Відповідальний за випуск:             Юрченко В.О. 
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На основі приведених вище результатів дослідження 

відібраних донних відкладень, виявлено найбільш небезпечні 

ділянки річки за вмістом мікропластику в донних відкладен-

нях. Найбільші значення концентрації мікропластику знайде-

но в точках №2 та №7. Саме в цих місцях зосередженні зва-

лища сміття. Біля точки №2 зосереджено несанкціоноване 

звалище будівельного сміття. Біля точки відбору проб №7 

розташовані відвали землі з територій промислових 

підприємств міста Харкова, які неодмінно спричиняють шко-

ду та створюють екологічні проблеми навколишньому сере-

довищу.  

Раціональне використання міських територій зменшує 

негативний вплив на навколишнє середовище, процесів ур-

банізації. Створення рекреаційних зон запобігає руйнуванню 

природного середовища, сприяє підвищенню показників озе-

ленення, зниженню рівня забруднення атмосферного повітря і 

водойм. Оскільки річка Студенок простягається крізь паркову 

зону м. Харків необхідно залучити заходи, щодо її відновлен-

ня та створення на даній території рекреаційної зони. Але 

насамперед необхідно провести заходи з реабілітації та бла-

гоустрою річки Студенок, адже подальше забруднення річки 

призведе до порушення екологічної рівноваги водойми. 

 

Щербина К.Д., Вовкодав Г. М., к. х. н.,  

Одеський державний екологічний університет 

 

ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ХВОСТОСХОВИЩ НА 

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Промислові хвостосховища, які є об’єктом екологічного 

аудиту, це штучна гідротехнічна споруда у природному 

ландшафті, що може бути замкненою або напівзамкненою 

(напівзамкненість виникає при створенні ґрунтової чи подіб-

ної до неї греблі, крізь яку частково фільтрується рідина), для 

зберігання рідких хвостів (золи, шламу, шлаку та інших видів 

відходів виробництва), що можуть бути токсичними та еколо-
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гічно небезпечними, які переміщуються з місць їх утворення 

гідравлічним способом. Промислові хвостосховища спричи-

няють негативний вплив на НПС, яке складається з компоне-

нтів біотопу, біоценозу та природного ландшафту. 

При такому підході зрозуміло, що рівні техногенного на-

вантаження промислового хвостосховища на складові ГТС, 

які безпосередньо пов’язані з впливом чинників ТН в резуль-

таті його експлуатації на території промислово-міської агло-

мерації, підлягають оцінці і прогнозуванню наслідків в першу 

чергу під час екологічного аудиту. 

Основним джерелом ТН є рідкі відходи (хвости).  

Геологічний моніторинг включає елементи спостережен-

ня, оцінки, прогнозування стану і змін геофізичного середо-

вища (сукупності фізичних, фізико-хімічних і хімічних про-

цесів та властивостей визначених ділянок ГТС), тобто змін 

абіотичної (геологічної) складової як у мікро-, так і в макро-

масштабі, включаючи забруднення навколишнього середо-

вища різними інгредієнтами техногенного походження. 

Основною задачею біологічного моніторингу є визначен-

ня вектору екологічного стану біотичної складової, функції 

його відгуку (реакції) на техногенний вплив, визначення від-

хилення його від гомеостазу на різних рівнях організації біо-

сфери (рівні організмів, популяційному, співтовариства, еко-

системи та ландшафту). При організації і здійсненні біологіч-

ного моніторингу передбачається також спостереження, оцін-

ка і прогноз стану здоров’я людини та найважливіших попу-

ляцій природних видів як з погляду стійкого існування ГТС, 

так і їх господарської цінності (наприклад, мисливських тва-

рин та цінних видів промислових риб). Крім того, ведеться 

спостереження й оцінюється стан найбільш чутливих до того 

чи іншого рівня ТН популяцій рослин і тварин. 

До функціональних задач екологічного аудиту повинен 

входити також аналіз даних моніторингу і комплексна оцінка 

джерел і чинників ТН промислових хвостосховищ. Ця оцінка 

повинна включати виявлення пошкоджень рослинного та 

ґрунтового покриву й ураження складових ГТС факторами ТН 

та контроль за їх поширенням. 
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 Основним довготривалим впливом хвостосховищ на на-

вколишнє середовище є забруднення ґрунтів та підземних 

вод. Серед забруднювачів виділяється група важких металів, 

вплив яких на біоту є вкрай негативним і масштабним. При 

цьому, навіть невелике перманентне перевищення фонових 

концентрації може привести до катастрофічного впливу на 

біоту. 

З гігієнічних позицій небезпека забруднення ґрунту хімі-

чними речовинами визначається рівнем її можливого негати-

вного впливу на середовище, що контактує (вода, повітря), 

харчові продукти і опосередковано на людину, а також на бі-

ологічну активність ґрунту і процеси його самоочищення. 

Основним критерієм гігієнічної оцінки небезпеки забруднен-

ня ґрунту шкідливими речовинами вважається гранично до-

пустима концентрація хімічних речовин в ґрунті. 

ГДК є комплексним показником нешкідливого для люди-

ни вмісту хімічних речовин у ґрунті. При оцінці небезпеки за-

бруднення ґрунтів хімічними речовинами слід враховувати 

наступне. 

 

Якименко А.О. ст., Хандогіна О.В., Харківський націона-

льний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

ОГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ  

 

В сучасному світі господарська діяльність людини має знач-

ний вплив на стан навколишнього середовища, котрий характе-

ризується все більш зростаючою кількістю відходів, а також 

зміною його хімічного складу, що в свою чергу створює додат-

кові проблеми, пов'язані з переробкою та утилізацією. Утворен-

ня та накопичення відходів на території України є досить актуа-

льною проблемою, адже масштабність вже доходить до критич-

них меж. Для успішного здійснення державного регулювання 

необхідно знати сфери впливу регуляторних інструментів, пере-

ваги та недоліки застосування кожного з них. У зв'язку з цим 

вважаємо за необхідне проаналізувати основні методи та ін-


