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Недоцільність проведення розрахунку розсіювання означає, шо концентрація забруднюючих 

речовин в приземному шарі не перевищує 0,05 ГДК. (п.5.2. "ОНД-86"). 

Концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря на межі 

санітарно-захисної зони, з врахуванням фонового забруднення становлять: 

Кислота о-фосфорна   0,31 + 0,4 = 0,71 ГДК 

Діоксид азоту                          0,01 + 0,4 = 0,41 ГДК 

Кислота сірчана    0,17 + 0,4 = 0,57 ГДК 

Спирт етиловий    0,30 + 0,4 = 0,70 ГДК 

Таким чином, концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, з врахуванням 

існуючого фонового забруднення, на межі санітарно-захисної зони не перевищують гігієнічних 

нормативів. 

Якість атмосферного повітря на межі СЗЗ відповідає граничнодопустимому вмісту 

забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров‘я людини та на стан 

навколишнього природного середовища. 

Отже, діяльності ТОВ‖БіоПЕК‖ спрямоване на виробництво біопалива та органічних 

добрив, що в подальшому використовуються в промисловості та сільському господарстві.  

Варто зауважити, що в результаті виробництва здійснюються викиди в атмосферне повітря, 

що не перевищують ГДК. Цей ефект досягається завдяки сучасному обладнанню та газоочисним 

установкам. 

Також було  розраховано та відображено на схемах розсіювання основих забрудників 

атмосферного повітря, що виділяються як наслідок процесу виробництва. 
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ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ РІЧКИ ТИЛІГУЛ ДЛЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЗА МЕТОДИКОЮ ГІДРОХІМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

 
У публікації наведені результати оцінки якості води у створі р.Тилігул – смт.Березівка за період спостереження 

2011-2015 рр. на основі методики Гідрохімічного інституту. Установлено, що вода у річці Тилігул за комбінаторним 

індексом забруднення згідно рибогосподарських вимог є «брудною» або «дуже брудною». Найбільше погіршують стан 

якості води завислі речовини, сульфати, магній та нафтопродукти.  

Ключові слова: якість води, індекси забруднення, гранично допустимі концентрації. 

 

В публикации приводятся результаты оценки качества воды в створе р.Тилигул - пгт.Березовка за период 

наблюдения 2011-2015 гг. На основе методики Гидрохимического института. Установлено, что вода в реке Тилигул за 

комбинаторныминдексом загрязнения согласно рыбохозяйственным требованиям является «грязной» или «очень 

грязной». Наиболее ухудшают состояние качества воды взвешенные вещества, сульфаты, магний и нефтепродукты. 

Ключевые слова: качество воды, индексы загрязнения, предельно допустимые концентрации. 

 

The publication gives the results of water quality assessment in the section of the river Tigulul - Berezovka settlement for 

the period of observation 2011-2015. Based on the methodology of the Hydrochemical Institute. It is established that the water in 

the Tiligul river behind the combinatorial pollution index according to fishery requirements is "dirty" or "very dirty". The most 

worsen condition of water quality are suspended substances, sulphates, magnesium and petroleum products. 

Keywords: water quality, pollution indices, maximum permissible concentrations. 

 
Рибне господарство є важливою галуззю економіки нашої країни. В умовах кліматичних 

змін та підвищеного антропогенного тиску на режим річок, важливим питанням постає задача не 
тільки промислового вилову риби, але й збереження біологічного різноманіття.  Одеська область 
посідає третє місце по вилову риби (6966 т за 2014 р) за даними [1]. Несприятливі умови склалися 
для середніх та малих водотоків півдня України, де на фоні підвищення середньорічних 
температур, зменшується загальна зволоженість територій, що призводить до зменшення об`ємів 
води у річках [2]. Додається фактор людської діяльності: забір води на зрошення, створення 
штучних водойм, використання шкідливих добрив, скид забруднених вод, браконьєрські вилови 
цінних видів риб та інше.  

Метою даного дослідження є оцінка якості води у річці Тилігул біля селища Березівка у 
період 2011-2015 роки згідно рибогосподарських нормативів. Оцінка виконувалася за методикою 
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Гідрохімічного інституту [3,4], яка полягає у розрахунку комбінаторного індексу забруднення 
(КІЗ) та виконується у декілька етапів.  

Дослідженням стану р.Тилігул і Тилігульського лиману на протязі останнього десятиріччя 
ефективно займаються науковці Одеського державного екологічного університету:  Тучковенко 
Ю.С., Лобода Н.С., Гопченко Є.Д., Гриб О.М., Божок Ю.В. Обґрунтування доцільності 
подальшого вивчення стану р.Тилігул пов‘язане із програмою збереження прибережних лагун у 
Європі [5], в даний проект увійшов Тилігульський лиман.  

Річка Тилігул розташована в межах степової зони України та замає такі форми рельєфу як 
відроги Волино-Подільської височини, Причорноморську низовину, впадає в Тилігульский лиман. 
За кліматичним районуванням басейн річки відноситься до степової ландшафто-кліматичної зони. 
Кількість опадів за рік становить від 340 до 550 мм (за багаторічний період досліджень), 
температурний режим значно змінюється по довжині водозбору, загальна випаровуваність 
становить близько 800-2015 мм за рік [5]. 

Режим стоку формується за наступною схемою: 80% річного стоку проходить навесні, за 
літньо - осінній період - 13% і за зиму - 7% річного стоку. Особливістю гідрологічного режиму 
річки Тилігул є тривалі періоди пересихання, які можуть тривати до 158 діб [6], що безумовно, 
впливає на якість води у річці і стан біоти в загалом. Ще одним фактором, який обумовлює 
сучасний стан річок України є кліматичні зміни [6]. 

В роботах по дослідженню іхтіофауни річки Тилігул [7] матеріалом для дослідження були 
проби, які зібрані у період з серпня 2005 року по травень 2008 року на 4- х станціях р. Тилігул. В 
опублікованих працях описано 25 водоростей – макрофітів та 38 видів вищих водних рослин. 
Найбільш різноманітним серед представників таксонів був відділ Bacillariophyta. Видовий склад 
риб річки Тилігул описано в роботі [8] .Іхтіологічний відбір проб проводився у 2012 і 2014 роках. 
Відбір був організований тільки в декількох місцях. В цілому було спіймано 690 зразків риб, 12 
видів і чотирьох сімей.З них були виявлені два види інтродуцентів - чебачок амурський 
Pseudorasboraparva і карась китайський, або сріблястий Carassiusgibelio, інші види були 
аборигенними. Наймасовіші види – вівсянка Leucaspiusdelineatus і чебачок амурський. 

Оцінка якості води за методом комбінаторного індексу забруднення (КІЗ) виконувалась у 
відповідності до ГДК водойм рибогосподарського призначення. Загальна кількість досліджуваних 
показників склала 21. Результати показали, що вода у р.Тилігул за досліджуваний період 2011-
2015 роки відносилась до класів якості ІІІ і ІV, з відповідною характеристикою стану – «брудна» і 
«дуже брудна». Лімітуючими показниками забруднення є нафтопродукти і завислі речовини. 
Також високі бали забруднення (8) були отримані за сульфатами, магнієм, БПК5 та амонійним 
азотом. Максимальне перевищення ГДК спостерігалось серед завислих речовин.  Дана ситуація 
показує, що стан води у Тилігулі вимагає встановлення джерел забруднення і проведення заходів 
по поліпшенню якості води. Це можливо виконати за умови зменшення зарегульованості стоку 
річки, дотримання нормативів щодо використання добрив, регулювання і чіткого контролю за 
використанням води річки і території самого басейну.  
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