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Представлений катодний матеріал забезпечує електросин-

тез водню з меншими енергетичними витратами. 

Дослідження проходили у рамках держбюджетного проек-

ту кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ». 
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Екологічна оцінка якості поверхневих вод є складовою час-

тиною нормативно-методичної бази комплексної характеристи-

ки стану навколишнього природного середовища України (сто-

совно гідросфери). 

Вона дається при здійсненні екологічного моніторингу для 

оцінки стану водних об’єктів, при оцінці ефективності приро-

доохоронних заходів та ін. і дозволяє помітити тенденції змін 

якості поверхневих вод суші України, які спричиняються 

природними процесами і внаслідок прямої чи опосередкова-

ної антропогенної дії. 

Від  1998 року, коли була впроваджена діюча Методика,  ві-

дбулися значні зміни у водоохоронній практиці більшості країн 

Європи. У 2000 році була введена у дію Водна Рамкова Дирек-

тива ЄС 2000/60/ЕС, яка визначила основні пріоритети у водоо-

хоронній діяльності та шляхи досягнення доброго стану повер-

хневих вод. Ці обставини обумовили необхідність коригування 
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діючої в Україні методики екологічної оцінки якості поверхне-

вих вод щодо введення принципу оцінювання якості вод на ос-

нові порівняння з еталонними умовами.  

Головна відмінність двох методик полягає в тому, що для 

деяких показників, природний фон за якими істотно різниться у 

регіонах України, оцінка якості вод виконується з урахуванням 

гідрохімічного районування території. До цих характеристик 

належать загальна мінералізація, вміст у воді сульфатів, хлори-

дів та заліза. 

Для порівняння результатів розрахунків по Методиках 1998 

та 2012 років були обрані два пункти спостереження на  річці 

Південний Буг – це  м.Хмельницький, який знаходиться в самій 

верхній точці басейну (в районі витоку) та створ смт.Нова Оде-

са, який розташований майже в гирловій частині. Для прикладу,  
розрахунки проведені за 2005 рік. Результати розрахунків предста-

влені на рис.1 та рис.2. 

 

Рис.1. Блокові та інтегральний індекси в створі р.Південний Буг – 

м.Хмельницький  (2005 рік) 
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Рис.2. Блокові та інтегральний індекси в створі  р.Південний Буг – 

м.Нова Одеса   (2005 р.) 

Як видно, відмінності спостерігаються лише по І блоку та інтег-

ральному індексу. Це відбулося тому, що по методиці 2012 року, 

вода за мінералізацією,  вмістом  сульфатів та хлоридів в створі 

м.Хмельницький, відноситься  до  2-ї гідрохімічної області. У від-

повідності з цим районуванням отримані категорії вказують на за-

бруднення води компонентами сольового складу. Пункт в районі 

смт.Нова Одеса відносився до 4-ої гідрохімічної області за мінера-

лізацією; 3-ї гідрохімічної області - за вмістом сульфатів та хлори-

дів.  По Методиці 1998 року не відбувалось районування території, 

тобто не були враховані гідрогеологічні умови формування приро-

дного складу води.  
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В Российской Федерации сброс сточных вод фармацевти-

ческих стоков в систему канализации запрещен согласно 

нормативным требованиям [1]. Сточные воды имеют неста-

бильный состав, характеризуются высокими значениями ХПК 

и БПК5, и как правило содержат органические вещества. Их 


