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РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ПРОЕКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ
УДК 624.012.45
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БАЛОК ПОРОЖНИСТОГО
ТРИКУТНОГО ПРОФІЛЮ У СКЛАДІ МОСТОВИХ СПОРУД
Азізов Т.Н., доктор технічних наук, професор,
Мельник О.С., викладач
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Постановка проблеми.
Для сучасного етапу економічного і громадського розвитку України
характерне розширення будівельного виробництва і проведення масштабного
будівництва мостів у великих містах, зокрема м.Києва, Харкова,
Дніпропетровська і т.д. Це неминуче породжує нові завдання, пов'язані із
забезпеченням безпечної життєдіяльності в умовах мегаполісу, що визначається,
по-перше, надійністю самих споруд, що будуються, і, по-друге, впливом
будівництва, що проводиться, на вже існуючу інфраструктуру.
Як показує досвід, однією з основних проблем експлуатації мостових
споруд у великих містах є можливість їх ушкодження в результаті нерівномірних
навантажень, спровокованих різними природно-техногенними причинами.
Контроль технічного стану несучих конструкцій мостів повинен носити
систематичний характер і дозволяти здійснювати оцінку змін, що відбуваються,
на основі кількісних критеріїв, тобто базуватися на процедурах виявлення
відповідності фактичної міцності, жорсткості і стійкості конструктивних
елементів нормативним вимогам.
Визначення форми поперечного перерізу мостових балок є складною та
важливою задачею тому, що від форми поперечного перерізу залежить як
крутильна, так і згинальна жорсткості.
У зв’язку з вищевикладеним метою даної статті є порівняння
залізобетонних елементів різного типу перерізу у складі мостових споруд.
Викладення основного матеріалу.
В [5] наведені переваги порожнистого трикутного профілю над елементами
таврового, коробчастого та П-подібного перерізу.
Розглянемо 5 типових конструкції пролітної будови 12м, що складається з 5
балок, армованих арматурою періодичного профілю (рис. 1). За основу був взятий
тавровий профіль за [6]. При цьому ширина і товщина верхньої полиці однакові, а
також момент інерції на згин у вертикальному напрямку однаковий у всіх
профілях.
При визначених геометричних розмірах балок можна знайти об’єм
затраченого бетону: порожнисту трикутну балку – 5,48 м3; збірно-монолітний
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трикутний профіль – 5,09 м3; коробчасту балку –7,55 м3; таврову балку – 5,5 м3;
П-подібний профіль – 5,5 м3 .

Рис. 1 – Геометричні параметри дослідних профілів
В ПК «Лира 9.6» були змодельовані мостові конструкції з балок даних
поперечних перерізів та смугове навантаження в 3- ій балці величиною q=10
кН/м2 (рис.2).

Рис. 2 – Смугове навантаження на серединну балку
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Було визначено величини поздовжніх зусиль Ny, згинаючих моментів My
та крутних моментів – Mxy у складових елементах мостових конструкцій та
зроблено їх порівняння. В певних вузлах було визначено вертикальні
переміщення z. Результати представленні у таблицях 1 – 5 та гафіки розподілу
відповідних зусиль залежно від віддалення балки від прикладеного навантаження
балки (рис.3 – 7).
Таблиця 1 – Максимальні величини Ny, kH/cm2 для 3-го варіанту навантаження
у всіх прольотах різних типів профілів
№
Вид
профілю
І
k1 

N y ,i
N y ,1

ІІ
k1 

N y ,i
N y ,1

ІІІ
k1 

N y ,i
N y ,1

Порожнистий ЗбірноТавр
трикутник
монолітний
трикутник
0.0186
0.0217
0.00692

Пподібний

Коробчатий

0.0155

0.0202

1

1.16667

0.37204

0.83333

1.08602

0.0303

0.0333

0.0416

0.0432

0.0318

1

1.09901

1.37294

1.42574

1.0495

0.0343

0.038

0.069

0.0589

0.0366

1

1.10787

2.01166

1.7172

1.06706

Таблиця 2 – Максимальні величини My,
kH∙cm/cm для 3-го варіанту
навантаження у всіх прольотах різних типів профілів
№
Вид Порожнистий ЗбірноТавр
профілю
трикутник
монолітний
трикутник
І
0.12
0.171
0.193
k2 

M y ,i
M y ,1

ІІ
k2 

M y ,i
M y ,1

ІІІ
k2 

M y,i
M y,1

Пподібний

Коробчатий

0.0528

0.22

1

1.425

1.60833

0.44

1.83333

0.234

0.323

0.622

0.74

0.505

1

1.38034

2.65812

3.16239

2.15812

0.923

1.18

1.82

1.79

0.585

1

1.27844

1.97183

1.93933

0.6338

Значення повздовжніх зусиль Ny у завантаженій трикутній балці найменші.
Зміни даних величин у мостах з використанням балок порожнистого трикутного
9

профілю не мають різкого характеру, ніж у мостових спорудах з використанням
таврових та П-подібних елементів.

Рис. 3 – Розподіл повздовжніх зусиль Рис. 4 – Розподіл згинаючих моментів My
Ny по окремих балках споруди
по окремих балках споруди
Проте у величині згинаючих моментів My коробчаста завантажена балка
має переваги над порожнистою трикутною балкою.
Таблиця 3 – Максимальні величини Mxy, kH∙cm/cm для 3-го варіанту
навантаження у всіх прольотах різних типів профілів
№
Вид
профілю
І
k3 

M xy ,i
M xy ,1

ІІ
k3 

M xy ,i
M xy ,1

ІІІ
k3 

M xy ,i
M xy ,1

Порожнистий ЗбірноТавр
трикутник
монолітний
трикутник
0.0069
0.0089
0.081

Пподібний

Коробчатий

0.05

0.0074

1

1.28986

11.7391

7.24638

1.07246

0.0104

0.014

0.0807

0.105

0.0341

1

1.34615

7.75962

10.0962

3.27885

0.0032

0.0039

0.0261

0.0261

0.0043

1

1.21875

8.15625

8.15625

1.34375
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Рис. 5 – Розподіл крутних моментів Mхy по окремих балках споруди
Таблиця 4 – Максимальні величини Mx, kH∙cm/cm для 3-го варіанту навантаження
у всіх прольотах різних типів профілів
№
Вид
профілю
І
k3 

M x ,i
M xy ,1

ІІ
k3 

M x ,i
M xy ,1

ІІІ
k3 

M x ,i
M xy ,1

Порожнистий
Збірнотрикутник
монолітний
трикутник

Тавр

Пподібний

Коробчатий

0.774

0.961

0.955

0.858

0.85

1

1.2416

1.23385

1.10853

1.09819

0.379

0.371

1.3

0.944

1.43

1

0.97889

3.43008

2.49077

3.77309

3.02

3.66

4.59

4.81

2.75

1

1.21192

1.51987

1.59272

0.9106

Рис. 6 – Розподіл згинаючих моментів Mх по окремих балках споруди
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Таблиця 5 – Максимальні величини Z, cm для 3-го варіанту навантаження у всіх
прольотах різних типів профілів
Порожнистий
Збірно№
Вид
трикутник
монолітний
профілю
трикутник
І
0.30609
0.46856
k4 

Zi
Z1

ІІ
k4 

Zi
Z1

ІІІ
k4 

Zi
Z1

Тавр

Пподібний

Коробчатий

0.15272

0.58646

0.41289

1

1.53077

0.49895

1.91596

1.34891

0.58967

0.85732

1.18955

1.55658

0.73464

1

1.45389

2.01731

2.63974

1.24585

0.81999

1.154

2.07148

1.73164

0.77401

1

1.40733

2.52621

2.11177

0.94392

Рис. 7 – Максимальні переміщення у прольотах по окремих балках споруди
Значення шуканих величин у балках IV, V не наводяться, так як, вони
однакові за значенням ІI та I балкам.
При завантаженні конкретної балки у просторових конструкціях у ній
виникають найбільші зусилля. Характер розподілу величин зусиль у інших
елементах просторової системи залежить від їх місця розташування. Вище було
показано переваги завантаженої балки порожнистого трикутного профілю.
Переваги зусиль інших типів перерізу у незавантаженій балці вказують на те, що
ці балки менше включаються в просторову роботу, тобто більшість зусиль
сприймає завантажена балка. А у мостових конструкціях з використанням балок
порожнистого трикутного профілю зміни величин спадають у напрямку від
завантаженої балки до незавантаженої, тобто вся конструкція сприймає дане
навантаження (спостерігається характер розподілу зусиль між усіма елементами
просторової системи). Цим доведено ефект просторової роботи мостів з
використанням балок порожнистого трикутного монолітного чи збірномонолітного трикутного профілю.
Вітчизняні дослідники [7] передбачали використання збірно-монолітного
трикутника економічним у мостових конструкціях (рис. 8). А проблему
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технологічності його виготовлення було вирішено професором
Т.Н.[1,2].

Азізовим

Рис. 8 – Використання збірно-монолітних трикутних елементів у мостових
конструкціях
Авторами були проведені експериментальні дослідження [4], які показали,
що міцність таких балок, виготовлених збірно-монолітними є не меншою за
балки, виготовлені суцільно з монолітного бетону. Ці експериментальні
дослідження дозволяють зробити висновок про доцільність використання таких
конструкцій в практиці будівництва. Така балка поєднує в собі функції кроквяної
конструкції і плити, оскільки ширина верхньої полиці може вільно прийматися
1.5 і більше метрів.
Висновки та перспективи досліджень.
При розгляді питання про доцільність застосування залізобетонних
конструкцій таврового, коробчастого чи порожнистого трикутного типів
необхідно мати на увазі наступне. При використанні залізобетонних конструкцій
порожнистого трикутного типу вдало поєднує підвищення ступеня збірності
мостових споруд із збереженням їх експлуатаційних якостей. Крім того,
застосування такого типу перерізу забезпечує простоту виготовлення, економію
матеріалів за рахунок зменшення геометричних розмірів; збільшення ефекту
просторової роботи [3].
Таким чином, конструкції мостів, які складаються з балок порожнистого
трикутного профілю є ефективними економічно.
У перспективі слід експериментально підтвердити
доцільність
використання балок порожнистого трикутного профілю у складі мостових
конструкцій.

1.
2.
3.

4.
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ВИДАЛЕННЯ ПЛАНКТОНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
БЕЗРЕГЕНЕРАТИВНИМ ФІЛЬТРУВАННЯМ
Артамонов В.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Василенко М.Г., старший викладач
кафедри кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградськогоо
Підгорний Д.І., провідний інженер ЦЕ ВГОКВП «Дніпро-Кіровоград»
Значною проблемою водопідготовки Дніпровської водопровідної станції
постають високі концентрації фіто- та зоопланктону води Кременчуцького
водосховища.
У вітчизняній практиці [1] водопідготовки зазначена проблема традиційно
вирішується шляхом мікрофільтрування води через перетинки з отворами
розміром 20…40  . Суттєвими недоліками таких мікрофільтрів [2] є значна
матеріаломісткість та технічна складність обладнання, низька надійність роботи,
необхідність постійної регенерації фільтраційної здатності перетинки, утворення
та потреба подальшого знешкодження промивних вод.
Нами запропоновано [3] для видалення фіто- та зоопланктонів використання
фільтрувальних паперів або нетканих матеріалів, позитивна практика
застосування яких відома в різних галузях, зокрема при регенерації змащувальноохолоджувальних рідин у металообробці [4].
Високі фільтраційні якості зазначених фільтрувальних матеріалів та
відносно незначна їх вартість зумовили застосування безрегенераційної технології
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фільтрування, при якій рулонний матеріал подається у зону фільтрації, а
використаний – утилізується або вивозиться на звалище.
Дослідження фільтрування проводилось двома етапами:
 теоретичний аналіз цього процесу з метою визначення напряму подальших
лабораторних досліджень;
 лабораторні дослідження з встановленням основних параметрів процесу
фільтрування.
Фільтрування та фільтрація є дещо різними процесами, оскільки перший
визначає рух суспензії (двофазної системи: рідина та механічні забруднення)
через пористу перетинку, а другий – рух через неї лише рідини.
Загальне рівняння процесу фільтрування [5] запропоновано РутомКарманом у вигляді:
dW
P
,

S  d   ( Roc  R f )

(1)

де:
3

W – об’єм отриманого фільтрату, м ;
2
S – площа поверхні фільтрування, м ;
P – втрати тиску на фільтрувальній перетинці, Па;
. . -2

 – динамічна в’язкість рідини, н с м ;
Roc – гідравлічний опір шару осаду, сформованого на поверхні фільтрувальної

перетинки, м-1;
-1
R f – гідравлічний опір фільтрувальної перетинки, м .
Очевидно, що величина
dW
v
S  d

(2)

являє собою швидкість фільтрування (м.с-1), значення якої змінюється в процесі
фільтрування через зміну опорів осаду та фільтрувальної перетинки.
У процесі фільтрування велинини S та  зазвичай постійні, а значення
інших складових диференціального рівняння (1), необхідні для його інтегрування,
визначаються залежно від особливостей протікання процесу – насамперед від
механізму та умов його реалізації.
Умови процесу визначаються його незмінними параметрами, такими як
різниця тиску та швидкість. За цими ознаками вирізняють:
- фільтрування при постійній різниці тиску;
- фільтрування при постійній швидкості;
- фільтрування при постійних різниці тиску і швидкості.
Механізм процесу визначається закономірністю зростання опору протя-гом
здійснення фільтрування. За цією ознакою розрізняються декілька видів
фільтрування, вибір з яких для ідентифікації конкретного процесу здійсн-юється
за прямолінійністю одного з експериментальних графіків (табл. 1), побудованих у
різних координатах.
Зазначимо, що всі ці графіки будуються за даними одного і того ж
експериментального фільтрування на лабораторній установці, яка повинна
моделювати режим роботи промислового обладнання.
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Розв’язання рівняння (1) шляхом його інтегрування залежить від того, які
умови і який механізм фільтрування реалізується в конкретному процесі.
Інтегрування загального рівняння фільтрування виконаємо для механізму з
утворенням шару осаду та механізму з поступовим закупорюванням пор, як
найбільш поширених у практиці водопостачання та водовідведення.
Таблиця 1 – Класифікація механізмів фільтрування
Координати, за яких графік процесу
Механізм процесу
фільтрування є прямою лінією
фільтрування

Утворення
шару
осаду
на
WW
фільтрувальній перетинці

Поступове
закупорювання
пори
 W
фільтрувальної перетинки кількома
твердими частинками
Повне
закупорювання
пори
W - v
фільтрувальної перетинки однією
твердою частинкою
1
Проміжний вид фільтрування
 v

Для фільтрування з утворенням нестислого осаду на нестислій
фільтрувальній перетинці, що з достатньою точністю відтворює реальні процеси,
опір фільтрувальної перетинки R f залишається практично незмінним, а опір
осаду залежить від товщини його шару
(3)
Roc  r0  h0
де:
-2
r0 – питомий опір осаду, м ;
h0 – товщина шару осаду, м.
Вважаючи, що об’єм осаду пропорційний об’ємові отриманого фільтрату,
визначимо
h0  x0 

W
,
S

(4)

де x0 – коефіцієнт співвідношення об’ємів осаду і фільтрату.
Для нестислого осаду величини r0 та x0 незмінні і за умов реалізації
процесу фільтрування при постійній різниці тиску з рівняння (1.1) отримаємо
Rf  S

P  S 2
W  2
W  2 

r0  x0
  r0  x0
2

(5)

або
Rf  S

P  S 2
W 
W  2 

r0  x0
  r0  x0
2
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(6)

З урахуванням можливого співвідношення
спрощується до вигляду
W 2  2

R f  Roc

P  S 2

  r0  x0

рівняння (5)
(7)

Рівняння (7) часто використовується для визначення продуктивності
фільтра при механізмі фільтрування з утворенням шару осаду на фільтрувальній
перетинці.
При фільтруванні з поступовим закупорюванням пор фільтрувальної
перетинки шар осаду не утворюється, у зв’язку з чим у рівнянні (1) залишається
лише опір фільтрувальної перетинки, величина якого на початку процесу
фільтрування визначається за рівнянням Гагена-Пуазейля:
Rf 

8  lk
  rk4  N k

(8)

де:
l k – довжина капіляра у напрямку фільтрування;
rk – еквівалентний радіус капіляра на початку процесу фільтрування;
N k – кількість однакових капілярів на одиниці площі поверхні фільтрування.
Ураховуючи, що осад, відкладаючись на стінках капілярів, зменшує їх
еквівалентний радіус пропорційно питомому об`ємові фільтрату dW , отримаємо
балансове рівняння:
(9)
x0  dW   N k  2    r  l k  dr
де r – поточна величина радіусу капіляра.
Інтегрування рівняння (9) дає:
W

Із врахуванням
становитиме:

N k    lk
 (rk2  r 2 )
x0

рівняння
v

Гагена-Пуазейля

  P  N k  r 4
8    lk

(10)
швидкість

фільтрування
(11)

а відповідно визначається еквівалентний радіус капілярів фільтраційних каналів
фільтрувальної перетинки:
rk  4

8    l k  v0
  N k  P

r 4

(12)

8    lk  v

  N k  P

,

(13)

де v 0 – швидкість фільтрування на початку процесу.
Підставивши значення рівнянь (12) та (13) до виразу (10), після ряду
перетворень отримаємо остаточне рівняння цього виду фільтрування:
v  [v00,5 

x0
  P
(
) 0, 5 ] 2
  lk 8    lk  N k
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(14)

Отримане рівняння (14) передбачає рівномірність розподілу частин осаду на
внутрішній поверхні капілярів, що більш справедливо для відночно тонких і
однорідних фільтраційних перетинок. Для товстих, а тим більше багатошарових,
фільтраційних перетинок із зернистих материалів необхідно додатково
враховувати нерівномірність розподілу осаду, що ускладнює кінцевий вигляд
рівняння фільтрування.
Якщо до рівняння (14) ввести деякі позначення,
B

  P
8    lk

C

x0
B
 ( ) 0,5
  lk N k

K

2C
v00,5

(15)

то воно буде спрощене до вигляду

K
S  1
 

2
W
v0

(16)

за яким із експериментальних даних знаходять сталі величини K та v 0 процесу
фільтрування.
Мета лабораторних досліджень – визначити закономірності застосування
зазначеного фільтрувального матеріалу для попередньої очистки води, зокрема
встановити механізм фільтрування, питому витрату тканини та питому
продуктивність фільтра.
Лабораторні дослідження проводились на установці з фільтраційною
перетинкою діаметром 34 мм, на якій можна створити перепад тиску до 1,0 м
водяного стовпа. У якості фільтрувальної перетинки використано фільтрувальна
тканина виробництва Ірпінського заводу нетканих матеріалів.
На фільтрування подавалась з насосної станції І-го підйому дніпровська
вода, яка пройшла лише через рибозахисну решітку та сітку водоприймача.
Забрудненість вихідної води становила 11,5.106 кл/мл фітопланктону та 2,8.106
кл/мл зоопланктону. Фільтрування здійснювалось за умовою постійної втрати
тиску, оскільки практично такі умови створюються на станціях водопідготовки.
Дослідами (див. табл. 2) встановлено, що при втраті тиску у 1,0 м
фільтраційна перетинка забезпечує фільтрування зі швидкістю від 0,58 м/с до 0,19
м/с, при цьому не було помічено поривів чи інших помітних її руйнувань.
Ефективність видалення фітопланктону в цих умовах фільтрування
становила 91,4…99,2 %, а ефективність видалення зоопланктону коливалась у
межах 98,4…99,9 %, що значно перевищує аналогічні показники класичних
мікрофільтрів.
Мікроскопування відпрацьованої перетинки дозволило встановити, що
основна частина забруднень затримується на поверхні фільтраційної перетинки,
утворюючи відносно пухкий шар осаду.
Проникнення забруднень у товщу перетенки було незначним, що в цілому
свідчить про здійснення фільтрування за механізмом утворення осаду. Графічна
обробка дослідів (рис. 1) з фільтрування підтвердила зазначене припущення,
оскільки чітко визначена пряма лінія у координатах W   / W , де  – тривалість
процесу фільтрації, а W – об’єм отриманого фільтрата.
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Таблиця 2 – Динаміка фільтрації при видаленні планктону
Параметр
Значення параметрів
 , сек
19
42
71
109
155
207
40
50
60
70
80
90
W,л
 , м/с
0,58
0,48
0,38
0,29
0,24
0,21
0,48
0,84
1,18
1,56
1,94
2,4
 /W
1,72
2,08
2,63
3,45
4,17
4,76
1 /

Примітка: W – об’єм фільтрату,
– тривалість фільтрування,  –
фільтрації.

266
100
0,19
2,66
5,26
швидкість

Параметр час/об"эм х 100

Статистична, за методом найменших квадратів, оцінка лінійності
результатів підтвердила (див. таблицю 3), що сума квадратів відхилень прямої
лінії від експериментальних даних у вказаних вище координатах на порядки
менша, ніж у координатах інших механізмів фільтрування.
Наведене в таблиці 3 рівняння за механізмом з утворенням осаду
використовується для визначення опору фільтрувальної перетинки та осаду. Для
цього воно трансформується в рівняння виду:
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Об"єм W фільтрата, л

Рис. 1 – Експериментальна залежність W   / W

q

 M q  N

(17)

W
S

(18)

q

Таблиця 3 – Оцінка механізму фільтрування
Механізм
Рівняння регресії, визначене
фільтрування Координати за методом найменших квадратів
Утворення
осаду
Поступове
закупорення
пор
Повне

W -  /W

W  27,638  26,811  ( / W )

Сума
квадратів
відхилень
6,247

 -  /W

  8,469  18,691  ( / W )

7,434.103

W- 

W  117,929  141,121  v

1,164.104
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закупорення
пор
Проміжний
механізм

 - 1 /

  0,241  11,121  (1 / v)

4,959.104

Опір фільтрувальної перетинки дорівнює
Rf 

І відповідно опір осаду
r0 

N  P

(19)



2  M  P
  x0

(20)

Оскільки при діаметрі фільтрувальної перетинки d  0,034 м
площа S  0,00091 м2, отримаємо трансформоване рівняння

q

 0,037  q  1,14

її робоча
(21)

І ,відповідно, при експериментально встановлених  = 0,001 Н.с/м2 та x0 =0,0002
отримаємо
.
7 -1
-1
(22)
R f  1,1 10 м , r0  3,6  10 9 м
При зміні забрудненості води планктоном та допускаючи в ньому
незмінним співвідношення компонентів, можна вважати, що питомий опір r0
осаду залишається практично постійним.
Оскільки об’єм осаду, накопиченого на фільтрувальній перетинці, залежить
від концентрації планктону та практично незмінного ефекту його видалення,
постулується прямо пропорційна залежність значення x0 від такої концентрації
xo'  xo 

C
C'

(23)

З врахуванням отриманих величин рівняння (21) використовується для
визначення питомої кількості фільтрату і матиме вигляд
q

 1,14  1,14 2  740  x0  
37  x0

(24)

Питома кількість фільтрату (м3/м2), отриманого за тривалість

фільтрування вихідної води різної забрудненості планктоном наведена на рис. 2 і
визначена за рівнянням (24) з урахуванням показника x0 .
Основними конструктивним і експлуатаційним параметрами префільтрів є
відповідно їх робоча площа та витрата фільтрувальної тканини. У таблиці 4
наведено значення цих параметрів для Дніпровської водопровідної станції,
розраховані для витрати 5000 м3/год при забрудненості вихідної води планктоном
у кількості 14.106 кл/л та при тривалостях фільтрування 2..16 хвилин.
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Кількість фільтрату, м3/м2
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Рис 2 – Питома кількість фільтрату при концентрації планктону:
1 - 14.106 кл/л; 2 – 14.105 кл/л; 3 – 14.104 кл/л.
Таблиця 4 – Параметри префільтра Дніпровської водопровідної станції
Трив. фільтрування,
2
4
6
8
10
12
14
хв.
Площа фільтра, м2
3,82 5,00 5,92 6,70 7,38 8,00 8,57
Витрата тканини,
114,6 75,0 59,2 50,3 44,4 40,0 36,7
2
м /год

16
9,13
34,2

Отримані результати показують, що навіть для максимально забрудненої
планктоном вихідної води при зміні тривалості фільтрації (тривалість
перебування фільтрувальної перетинки у зоні фільтрації) від 2 хвилин до 16
хвилин робоча площа фільтра збільшується від 3,8 м2 до 9,1 м2, а витрата
фільтрувального матеріалу зменшується від 115 м2/год до 34 м2/год. Вибір
доцільних параметрів фільтрування доречно здійснити відповідним технікоекономічним розрахунком.
У цілому слід ствердити технологічну ефективність застосування
фільтрувальних матеріалів для попередньої очистки води поверхневих джерел
водопостачання і засвідчити можливість застосування закономірностей механізму
фільтрування з утворенням осаду на поверхні фільтрувальної перетинки.
Дослідження з цього напрямку інтенсифікації технології водопідготовки
слід продовжити, зокрема у напрямах встановлення оптимальних режимів
видалення планктонів, вибору типу фільтрувального паперу, визначення технікоекономічних показників нерегенераційного фільтрування тощо.
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УДК 628 353
АЕРАЦІЯ ПЕРІОДИЧНО-ЗАНУРЕНИХ БІОФІЛЬТРІВ
Артамонов В.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Шиш Р.Г., асистент,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Основою біосорбційно-фільтраційної (БІОСОФ) технології очистки стічних
вод є використання в конструктивно єдиній споруді як сорбційних процесів, що
протікають в біофільтрах, так і їх продовження і відділення надмірної біоплівки у
фільтрі. У зв'язку з цим важливою обставиною є забезпечення належного
кисневого режиму, як біофільтра, так і фільтру. У існуючих конструкціях дане
завдання реалізується шляхом циклічного затоплення верхнього шару
комбінованої споруди.
У зв'язку з цим представляє особливий інтерес до вивчення закономірності і
ефективності такого механізму аерації.
Головний механізм аерації відбувається в товщі біофільтра завдяки
періодичному зануренні завантаження. Розглянемо детальніше таку аерацію.
Нова порція кисню надходить в шар завантаження в момент пониження рівня
води, утворивши повітряні канали. При поглинанні кисню біоплівкою
відбувається дифузійний газообмін – надходження кисню з верхніх шарів до
нижчих. Також надходження кисню відбувається за рахунок ежекції повітря в
момент протікання води до споруди при її циклічній подачі.
Як було вже доведено [1], можливість теоретичного надходження в шар
завантаження кисню становить близько 15,60 кгО2/м3 при гідравлічному
навантаженні 1 м3/м2доб, при тривалості циклу 3 хвилини та коливання рівнів
води 0,3 м.
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Далі наведений графік зміни кількості надходження кисню до споруди при
збільшені гідравлічної витрати на неї при висоті циклічного занурення
завантаження 0,1 – 0,5 м, рис.2.
Теоретичне надходження кисню
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Рис. 2 – Залежність надходження кисню в біологічну споруду від технологічних
та конструктивних параметрів
Аналізуючи графіки можна припустити достатність кисню, щоб отримати
високий ефект очистки на споруді при гідравлічному навантажені до 10 м 3/м2доб,
без додаткових втручань корегування системи. Як свідчать літературні данні [2],
використання кисню в біологічних процесах деструкції органічної складової
стічних вод лише 7-8%, тому при збільшувані навантаження більше 10 м3/м2доб,
як видно з графіків кисню за цим механізмом постачання до споруди не вистачає.
Такий механізм кількісного постачання кисню, а саме, його періодичне
надходження в завантаження біологічної споруди, є не вичерпаним. Тому, в
такому механізмі постачання кисню, необхідно розглянути детальніше газообмін
та безпосередньо надходження кисню до нижчих шарів завантаження з
урахуванням його використання біоплівкою по всій площині каналу та одночасне
поновлення завдяки дифузійному закону зрівнювання концентрації.
Якщо представити шлях надходження кисню до біоплівки через канали, то
можливо припустити, що надходження кисню до нижчих шарів зменшується
пропорційно його надходження по висоті, рис 3. Це відбувається за рахунок
поглинання кисню біоплівкою прикріпленою на шарі завантаження в продовж
повітряного каналу. Тому можна припустити, що поповнення кисню в
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повітряному каналі залежить від дифузійного газообміну з вищих шарів до
нижчих.
Атмосфера

Dг
Dр

Dр

І

І

ІІ

ІІ

Рис. 3 – Схема каналу розповсюдження кисню в товщі завантаження
Від так, поновлення кисню в повітряному каналі відбувається за рахунок
двох механізмів. Перший, це насамперед надходження кисню з атмосфери в
процесі послідовного пониження рівня води в завантаженні. Другий – це
одночасне його поновлення з урахуванням використання кисню біоплівкою за
рахунок дифузійного газообміну, вирівнювання концентрації кисню по всій
висоті каналу.
Щоб відобразити відношення швидкостей поглинання та поновлення
кисню, нижче наведена формула
Vг
D  d  Cг  
 г
Vр Dр  4  h2  C р

(1)

де Dг – коефіцієнт дифузії в повітряному каналі, м2/с;
Dр – коефіцієнт дифузії біоплівки, м2/с;
d – еквівалентний діаметр каналу, м;
ΔСр – градієнт концентрацій в біоплівки, г/м4;
ΔСг – градієнт концентрацій в повітрі, г/м4;
 - товщина біоплівки, м;
h - висота каналу.
При різних діаметрах каналу нижче наведений графік відношення
швидкостей до розміру діаметрів завантаження при висоті каналу h = 0,3м .
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Рис. 3 – Графік відношення швидкостей до розміру діаметрів завантаження
Аналіз графіку дає можливість стверджувати, що механізм постачання
кисню в наслідок малого діаметру пори в завантажені є не стаціонарним і лише
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при великому діаметру завантаження процес надходження набуває режиму
стаціонарності.
Ця залежність швидкостей тісно пов’язана з динамікою фільтрування, та як
наслідок, циклічністю опускання шару води в завантаженні.
Підтвердження технологічної спроможності дотримання оптимального коливання
висоти занурення завантаження був поставлений експеримент на діючій станції
очистки стічних вод потужністю 50 м3/доб.
Для проведення експерименту, на другий модуль очистки подавалась стічна вода
з потужністю близько 4 м3/год, витрата в момент розбризкування дорівнювала 7
м3/год. Повний цикл дорівнював 6,5 хвилин. В другий модуль споруди був
врізаний п’єзометр, та за допомогою відеокамери спостерігався цикл занурення та
опорожнення верхнього шару завантаження.
Нижче наведений графік повного циклу аерації завантаження. Позначкою
один зазначено зону повного занурення завантаження, а позначкою два – зону
аерації.
h,мм

t,с

Рис. 4 – Цикл “дихання” завантаження споруди
Цей графік дає підтвердження можливості використання коливання рівнів,
та надходження кисню за рахунок цього. Як видно з графіку час перебування
завантаження в контакті з повітрям досить значний. Теоретично це можна
пов’язати з часом газообміну з верхніх шарів до нижчих.
Література
1. Артамонов В.В., Шиш Р.Г. Системний аналіз аерації технології «БІОСОФ»
// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: Київський
національний університет будівництва і архітектури. – С.62-67.
2. Яковлев С.В. Канализация населенных мест и промышленных предприятий.
– М.: Стройиздат, 1975. – 650 с.
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УДК 625.8
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДНОЧАСНОГО ВЛАШТУВАННЯ
ДВОШАРОВОГО ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
Ільченко В.В., кандидат технічних наук, доцент кафедра автомобільних
доріг, геодезії та архітектури сільських будівель
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
На нинішньому етапі існування української дорожньо-транспортної мережі
найбільш поширеним матеріалом для влаштування шарів дорожнього покриття є
асфальтобетон. Наприклад на автомобільних дорогах, які розраховані на рух
транспортних засобів із навантаженням на вісь до 100 кН, зазвичай приймають
двошарову конструкцію дорожнього покриття: нижній шар з крупнозернистого
асфальтобетону, верхній − з дрібнозернистого асфальтобетону [1, 2].
Традиційний спосіб влаштування дорожнього покриття вимагає двох
окремих проходів асфальтоукладача для вкладання нижнього і верхнього шарів.
При цьому проводиться проміжне ущільнення нижнього шару з подальшим його
остиганням, що призводить до виникнення проблем, що пов'язані з наявністю
значного проміжку часу між укладанням нижнього і верхнього шарів. Окрім
цього зчеплення між різними шарами асфальтобетону досить часто виявляється
недостатньо міцним, що особливо позначається при роботі в несприятливих
погодних умовах (дощ, низька температура навколишнього середовища.
З метою вирішення даної проблеми в дорожньому будівництві набуває
поширення метод «гарячий по гарячому» («hot by hot»), сутність якої полягає в
одночасному влаштуванні двох шарів асфальтобетонного покриття з різних типів
сумішей одним укладальним комплексом за один прохід [3].
Фірма «Vögele» для реалізації методу «гарячий по гарячому» запропонувала
власну концепцію «InLine Pave®» [4], яка передбачає використання комплекту
машин у складі перевантажувача асфальтобетону та двох стандартних
асфальтоукладальників з приймальними бункерами збільшеної місткості. При
цьому перший укладальник обладнаний додатковим приймальним бункером, з
якого асфальтобетонна суміш від перевантажувача почергово подається в бункер
даного укладальника та в бункер наступного укладальника через транспортер.
Фірма «Dynapac» для реалізації методу «гарячий по гарячому»
запропонувала власну концепцію «Compact Asphalt®» [5], яка передбачає
використання комплекту машин у складі перевантажувача асфальтобетону та
одного модульного асфальтоукладальника. Модульний асфальтоукладач являє
собою базовий асфальтоукладач, який має бункер збільшеної місткості (перший
модуль) та навісний автономний укладальник верхнього шару (другий модуль).
Така конструкція дозволяє укладати нижній і верхній шари безпосередньо один за
іншим, не вимагаючи окремого ущільнення нижнього шару. Перевлаштування
самої базової машини не веде до великих витрат і в будь-який момент вона може
бути використана як звичайний укладальник.
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Вибір даної технології забезпечує високу ступінь ущільнення дорожнього
полотна, високий коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою, рівність покриття,
стійкість до пластичних деформацій і колієутворення, максимальне зчеплення
шарів за рахунок часткового розклинцювання нижнього шару верхнім, що
практично не допускає зсувних деформацій між шарами. В результаті
підвищуються якість і довговічність асфальтобетонного покриття.
Застосування методу «гарячий по гарячому» дозволяє зменшити товщину
верхнього шару до 2-2,5 сантиметрів і при цьому досягти його максимальної
щільності за рахунок збільшення часу на ущільнення, використовуючи
теплоємність нижнього шару. Одночасне укладання верхнього та нижнього шарів
дозволяє довести загальну товщину асфальту до 12 см. Оскільки нижній шар
покриття вкладається більш товщим, тому корисний час ущільнення верхнього
більш тонкого шару можна збільшено майже в сім разів. Це є особливо доцільним
при влаштуванні дорожнього покриття в несприятливих погодних умовах, коли
втрата температури вкладеного на дорозі асфальтобетону відбувається досить
швидко.
Необхідно відзначити ще один важливий аспект застосування методу
«гарячий по гарячому» − традиційна технологія вкладання асфальтобетонних
шарів покриття вимагає нанесення бітумної підґрунтовки перед укладанням
верхнього шару, через що сильно забруднюється навколишнє середовище, тоді як
у запропонованій технології підґрунтовка не потрібна.
Випробування та лабораторні дослідження асфальтобетонних покриттів,
укладених по методу «гарячий по гарячому» в США та Європі, показали високі
характеристики готового полотна. Порівняльний аналіз показав, що економічний
ефект від впровадження нової технології складає близько 5 % (порівняно з
традиційною технологією вкладання двошарових покриттів). Окрім забезпечення
високого ступеня ущільнення тонких верхніх шарів і максимального зчеплення
між шарами, що дозволяє збільшити несучу здатність дорожнього одягу,
довговічність та експлуатаційні якості асфальтобетонних покриттів, також
скорочується загальна тривалість влаштування двошарового покриття, що є
важливим при виконанні дорожніх робіт на діючих дорогах.
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ДО РОЗРАХУНКУ ЛОТКА АКВЕДУКІВ І ВОДОСКИДІВ НА СТАТИЧНИЙ
ТИСК ВОДИ
Клюка О.М. кандидат технічних наук, доцент,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Жорняк М.С. кандидат технічних наук., доцент кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
При транспортуванні води від природного джерела до місця її технічного
використання, залежно від характеру місцевості, можуть зустрітися різноманітні
перешкоди у вигляді канав, балок, ложбин, невеликих водоймищ та ін. Для
подолання цих перешкод використовують спеціальні інженерні споруди, які
називаються акведуками (рис. 1). Їх виконують із залізобетону (збірний чи
монолітний варіант). В конструктивному відношенні акведук являє собою лоток,
що спирається на систему поздовжніх і поперечних балок, жорстко з’єднаних між
собою і з лотком. Опорами для акведуків є рами (колони, жорстко з’єднані з

поперечними балками) (рис. 1. а-е) або арочні конструкції (рис. 1, є).
Рис. 1 – Типи прогонних конструкцій акведука
У випадку необхідності скинути воду в понижену місцевість
використовують консольні водоскиди (рис. 2). На відміну від акведуків, вони,
крім лотка, мають декілька однопрогінних одноконсольних поздовжніх і одну
поперечну балку, яка разом з двома колонами, утворює одну опорну раму.
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Рис. 2 – Консольний водоскид
Згідно рекомендацій навчальних посібників [1, 2], статичний розрахунок
днища і стінок лотка, а також поздовжніх і поперечних балок, на які спирається
лоток, слід виконувати як для згинаних елементів. З цим слід погодитись, за
винятком розрахунку крайніх поздовжніх балок. Як видно з рис. 3, на них, крім
вертикального тиску води та власної ваги самих балок і лотка, діє також
горизонтальна складова від тиску води на вертикальні стінки лотка. У сумі на
крайні балки передаються дві складові зовнішнього навантаження – вертикальна і
горизонтальна – рівномірно розподілені впродовж їхніх прогонів. Внаслідок цього
в поперечному перерізі крайніх поздовжніх балок виникають два розрахункових
зусилля: згинаючий момент М від вертикальної складової навантаження і крутий
момент Т від горизонтального тиску води на стінку лотка, тобто, крайні
поздовжні балки як акведука, так і консольного водоскида, працюють на сумісну
дію згинаючого М і крутного Т моментів.

Рис. 3 – Схема дії горизонтального тиску води на крайню балку лотка акведука
(водоскида)
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Чинний на сьогоднішній день в Україні нормативний документ [3] при
виборі розрахункової схеми (рис. 4) рекомендує:
 стиснуту зону бетону розташувати біля стиснутої від згину грані на лінії, що
з’єднує кінці похилої тріщини руйнування, які утворились на протилежних
гранях елемента;
 при розрахунку міцності нормальних перерізів враховувати поздовжню і
тільки одну гілку поперечної арматури, що розташована біля грані,
протилежної розташуванню стиснутої зони бетону.

Рис. 4 – Напружений стан звичайно армованого елемента прямокутного перерізу з
одиночною арматурою при згині з крученням за методикою СНиП 2.03.01-84*
З цими рекомендаціями важко погодитись, тому що:
1) розташування стиснутої зони бетону за запропонованою схемою буде
знаходитись у прямій залежності від розмірів поперечного перерізу елемента: із їх
збільшенням кут нахилу α стиснутої зони до поздовжньої осі елемента буде
зменшуватись, досягаючи 12-10°, а, як відомо, при «чистому» крученні він
дорівнює 45°, а при сумісній дії згинаючого і крутного моментів він знаходиться в
межах 45-90°;
2) для сприйняття крутного моменту Т від зовнішнього навантаження необхідно
враховувати всі гілки поперечної арматури, перетнуті похилою тріщиною
руйнування, за винятком, можливо, гілки, розташованої в стиснутій зоні бетону.
У протилежність [3], автор роботи [4] при виборі розрахункової схеми (рис.
5) пропонує:
1) кут нахилу α стиснутої зони бетону до поздовжньої осі елемента визначати за
гіперболічною залежністю яка відповідає екстремальним умовам
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Рис. 5 – Напружений стан армованого елемента прямокутного перерізу з
одиночною арматурою при згині з крученням за методикою, що пропонується
2) при розрахунку міцності крім поздовжньої арматури враховувати всі три гілки
поперечної арматури, перетнуті похилою тріщиною руйнування.
З урахуванням цих двох пропозицій для визначення положення нейтральної
осі рекомендується використовувати рівняння граничної рівноваги ΣX = 0, де
ΣX – сума проекцій всіх зусиль на вісь, що проходить через центр ваги стиснутої
зони бетона нормально її площині, а для визначення несучої здатності елемента
використовувати рівняння
ΣMо-о=0,
де ΣMо-о – сума моментів всіх зовнішніх і внутрішніх зусиль відносно осі 0-0, що
проходить через точку прикладення рівнодіючої стискуючих зусиль в бетоні
паралельно нейтральній осі і лежить в площині стиснутої зони бетону.
У прямокутному поперечному перерізі практично можливий лише один
випадок положення нейтральної осі, коли вона перетинає обидві вертикальні грані
елемента, лишаючись паралельною його горизонтальним граням (рис. 5).
Перша умова граничної рівноваги для даного розрахункового випадку
записується таким чином:
bz
Rs As sin  q s bctg  cos  Rb
 0.
(2)
sin
Із цього рівняння висота стиснутої зони бетона визначається за формулою
N s sin 2  0,5 N sb sin 2
,
(3)
z
Rb b
в якій
N s  Rs As ,
(4)
(5)
N sb  qs b ctg ,
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Rs Аs
(6)
.
s
= 0, з якого визначається несуча здатність елемента, має

qs 

Рівняння ΣMо-о
наступний вигляд:
M sin  Т cos  Rs As sin (ho  0,5 z )  q s b ctg  cos 

(7)
 (h  a z  0,5z )  q s h ctg  [ (h  b) ctg   b ctg  ] sin .
b
c b ctg 
Підставивши замість sinα і cos α їх значення sin  , cos  
, після
l
l
l
відповідних алгебраїчних перетворень отримують розрахункову формулу
M  M sb ctg  M sh
(8)
M s
,
1   ctga
в якій:
(9)
M s  N s zs ,
(10)
M sb  N sb z sb ,
(11)
M sh  N sh z sh ,
(12)
N sh  qs h ctg ,
(13)
z s  ho  0,5 z,
(14)
z sb  h  a z  0,5 z,
(15)
z sh  (h  b) ctg  b ctg .
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛИКАТНЫХ ГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПЕРУКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ ПО ВСЕМУ ДИАПАЗОНУ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
Левенко Г. М. асистент кафедри МГФ та ІГ,
Бронжаев М.Ф.
Харківський національній академія міського господарства
Практика
эксплуатации
предприятий
химической,
пищевой
промышленности связанных с получением, применением или хранением кислот и
щелочей, показала, что значительное их число в течение 10-15 лет приходит в
негодность. Многие здания находятся в аварийном состоянии по причине
развития значительных деформаций их фундаментных и надфундаментных
конструкций.
В настоящее время широко распространена проблема загрязнения
промышленными стоками грунтов непосредственно под промышленными
зданиями, что в свою очередь приводит к последующим недопустимым
деформациям оснований, перемещениям фундаментов и разрушению
строительных конструкций [3,4,5].
Обследованием большого числа производств [3,4] установлено, что
вследствие аварийных замачиваний стоками отработанных промышленных вод,
утечки продуктов производств, в основания сооружений попадают химически
активные растворы различных концентраций, под воздействием которых грунты
заметно изменяют свои свойства. Так, при взаимодействии грунтовых минералов
с растворами кислот и щелочей в результате физико-химических процессов и
обменных реакций происходит увеличение объёма грунтов. Это явление получило
название "химическое набухание".
Поскольку на предприятиях полностью исключить возможность
инфильтрации в основания промышленных кислотных или щелочных стоков
практически невозможно, возникла потребность изучения влияния агрессивных
растворов на химико-минералогический состав и физико-механические свойства
грунтов.
Целью настоящего исследования является определение зависимости
времени гелеобразования от объемных соотношений компонентов, участвующих
в процессе. Это первый этап исследования. Необходимость его возникла из-за
того, что все однорастворные способы силикатизации основаны на создании
гелеобразующих растворов с малой вязкостью. Которая, должна сохранятся в
течение всего времени нагнетания раствора в грунт. Продолжительность
нагнетания зависит от проницаемости грунта в каждой конкретной зоне
распространения раствора. Следовательно, закрепляющие растворы должны
обладать регулируемым временем гелеобразования [2].
Исходными материалами служили:
 силикат натрия с силикатным модулем 2,75 и плотностью 1,75 г/см 3
соответствующий ГОСТ 13078-87;
 25% перуксусная кислота.
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Из-за частого использования в пищевой промышленности моющего
вещества oxonia active-150, основаного на 25% перуксусной кислоте, возникла
необходимость исследования характер влияния данной кислоты на процесс
гелеобразования.
Технология исследований гелей была принята согласно методике
Аскалонова В.В [1].
Емкостями для изготовления и дальнейшего хранения гелей служили
стеклянные стаканчики по 100 мл, предварительно покрытые изнутри тонким
слоем парафина. Группы были разделены по значению плотности силиката натрия
(1,05г/см3; 1,1г/см3; 1,2 г/см3; 1,25г/см3). Заданные плотности силикатов и кислоты
измерялись денсиметрами. В каждый из стаканов отдельной группы было налито
по 50 мл отвердителя и силикат натрия, объем которого изменялся в соответствии
с программой исследований. Объемное отношение отвердитель/силикат
обозначим – Ω.
Кислые гели были получены в результате добавления в отвердитель,
представляющий собой 1% раствор перуксусной кислоты, силиката натрия.
Плотностью силиката натрия менялась от ρс=1,05 г/см3 до1,25 г/см3. При этом
объем коагулирующей добавки оставался неизменным, а объем силиката натрия
постоянно менялся. Объемные отношения менялись в интервалах: 2,0-4,5 для
силиката плотностью 1,05 г/см3; 4,5-8,0 для ρс=1,10г/см3; 7,0-10,5 для ρс=1,15г/см3;
7,5-13,0 для ρс=1,20г/см3; 12,5-18,0 для ρс=1,25г/см3.
Реакция гелеобразования представлена следующим образом:

(перуксусная кислота)

(силикат натрия)

(гель кремниевой кислоты)

Время гелеобразования фиксировалось с помощью секундомера. В случаях,
когда Ω было минимально, гелеобразование происходило практически мгновенно.
За время гелеобразования принимался период между моментом окончания
введения отвердителя в основной раствор и моментом перехода приготовленной
смеси из жидкого состояния в желеобразное [2].
При дальнейшем увеличении соотношения увеличивалось время
гелеобразования, что можно увидеть на графиках (1-5).
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S = 6.89549991
r = 0.90374083
65.70
54.80

tг,

43.90

мин. 33.00
22.10
11.20
0.30

11.9

13.0

14.1

15.2

16.3

17.4

18.6

Ω
Рис. 1 – Зависимость времени гелеобразования от Ω при ρс=1,25г/см3
S = 10.29094654
r = 0.81889368
63.30
52.83

tг,

42.37

мин. 31.90
21.43
10.97
0.50

7.0

8.1

9.2

10.3

11.4

12.4

Ω

Рис. 2 – Зависимость времени гелеобразования от Ω при ρс=1,20г/см3
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13.5

S = 3.04987360
r = 0.99053414
66.60
55.58

tг,

44.57

мин. 33.55
22.53
11.52
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7.4

8.1
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9.4

10.1
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Ω

Рис. 3 – Зависимость времени гелеобразования от Ω при ρс=1,15г/см3
S = 9.90871732
r = 0.96323649
94.10
78.50

tг,

62.90

мин. 47.30
31.70
16.10
0.50

4.2

4.9

5.6

6.3

7.0

7.7

Ω

Рис. 4 – Зависимость времени гелеобразования от Ω при ρс=1,10г/см3
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r = 0.96721437
63.10
52.90

tг,

42.70

мин. 32.50
22.30
12.10
1.90

2.9

3.2

3.5

3.8

4.0

4.3

4.6

Ω
Рис. 5 – Зависимость времени гелеобразования от Ω при ρс=1,05г/см3
При достижении показателей:
Ω=18,0 при ρс=1,25г/см3,
Ω=12,5 при ρс=1,20г/см3,
Ω=10,5 при ρс=1,15г/см3,
Ω=8,0 при ρс=1,10г/см3,
Ω=4,5 ρс=1,05г/см3
кривая зависимости начала приближаться к вертикали. Это свидетельствует о том,
что дальнейшее уменьшение Ω приведет к увеличению времени гелеобразования
вплоть до того, что гелеобразование может не произойти в течение длительного
времени или не произойти вообще.
По данным построенных графиков была получена эмпирическая формула
b
(1)
г

t =a  Ω

где Ω – показатели объемного соотношения компонентов отвердителя и силиката,
используемых в процессе гелеобразования;
a, b – числовые коэффициенты.
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Таблица значений коэффициентов a, b для каждого значения плотности раствора
силиката натрия:
Плотность силиката Время гелеобразования
натрия ρс, г/см3
tг, мин
a
b

ρс=1,25г/см3

ρс=1,20г/см3

ρс=1,15г/см

3

ρс=1,10г/см3

ρс=1,05г/см3

1
10

4,044
3,117

6,638
6,494

20

1,923

6,665

60

4,402

7,18

1
10
20

-4,332
2,309
1,780

5,387
3,543
3,689

60

6,271

4,199

1
10
20
60
1

1,406

7,001

4,025
1,421
-1,666

7,015
7,467
5,825

10
20

8,507
5,587

5,569
5,778

50

3,153

6,062

1

1,798

5,340

3

1,613

5,458

5

1,612

5,459

Таким образом, в результате проведенных исследований, была получена
зависимость (1), позволяющая рассчитывать время гелеобразования и требуемое
количественное соотношение компонентов участвующих в процессе
гелеобразования.
Результаты исследования позволят решить вопрос выбора необходимого
крепящего состава с учетом взаимодействия его компонентов с веществами,
попавшими в грунт в результате прорывов, утечек, сбросов и аварий на
предприятиях. А также позволят учитывать количественные стороны содержания
участвующих в процессе закрепления компонентов, как со стороны
поглощающего комплекса исследуемых грунтов, так и со стороны раствора
силиката натрия.
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ОЦЕНИВАНИЕ ДЕФОРМАТИВНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Роговой С. И., доктор технических наук, профессор
Полтавский университет экономики и торговли
На основе обобщения результатов исследований работы стержневых
элементов из композитных материалов отмечена недостаточная изученность
влияния различных факторов на их деформативность. Сравнение напряженнодеформированного состояние различных моделей, в качестве которых
рассматриваются бетонные и армированные элементы, позволило обосновать
сущность влияния продольного армирования (степень насыщения, прочностные и
деформативные характеристики) на критические деформации сечения. По
результатам выполненных исследований даны рекомендации по определению
критического значения степени насыщения арматурой (коэффициента
армирования), при превышении которого может иметь место влияние
армирования на деформативность рассматриваемых сечений. Отмечена
особенность снижения сопротивления хрупкой основы композита с неоднородной
структурой вследствие деструктивных процессов и обоснована необходимость
уточнения существующей методики расчета такого снижения прочности.
Рассматривается проблема определения предельного значения коэффициента
армирования, при котором деструктивные процессы хрупкого материала выходят
за пределы допустимых.
Ключевые
слова:
композитные
материалы,
деформативность,
деструктивные процессы, полная диаграмма деформирования, оценка прочности,
критическое армирование
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В настоящее время актуальными являются многоплановые исследования и
разработка физико-химических основ прогнозирования процессов эффективного
получения и надежной эксплуатации композитных материалов с применением
многокомпонентного природного и техногенного сырья. Конструктивные
элементы из этих материалов находят широкое применение в машиностроении и
других отраслях. Однако некоторые из них являются хрупкими и обладают
свойствами, при которых на стадии, предшествующей предельному состоянию,
имеют место деструктивные преобразования.
Всесторонне деструктивные процессы исследовались О.Я. Бергом [1,2] и
его последователями. Преобразования структуры материалов весьма существенно
влияют на закономерности деформирования и должны учитываться при оценке
прочности. Поэтому исследование деформативности с учетом деструктивных
процессов, протекающих в композите при его загружении, – одна из важных
задач, которую необходимо уточнять и решать в теории прочности с целью
широкого внедрения рассматриваемых материалов в реальные конструктивные
элементы.
В качестве модели для анализа явлений, происходящих в процессе
деструктивных преобразований, рассмотрим линейные элементы из композитных
материалов, состоящие из хрупкой основы с неоднородной структурой и
многочисленными дефектами, усиленные в разной степени стержневыми
элементами из однородного высокопрочного материала. Примером такого
композита могут служить стержневые бетонные элементы, усиленные
(армированные) сталью и др.
Известно, что силовое деформирование композита, который, как и
выбранная модель, обладает неоднородной структурой с многочисленными
дефектами, сопровождается деструктивными процессами, способствующими
развитию уже существующих дефектов, а также появлению и развитию новых
микротрещин. Такие деструктивные процессы начинаются при невысоких
уровнях напряжений бетона и далее прогрессируют по мере повышения этого
уровня, вплоть до наступления предельного состояния [2].
Стальная арматура, имеющая надежное сцепление с бетоном и работающая
с ним совместно, является жесткой внутренней связью и поэтому сдерживает
развитие его деформаций. Влияние арматуры может наблюдаться на разных
уровнях напряжений, включая предельный. При этом происходит релаксация и
перераспределение напряжений с бетона на арматуру, которая более эффективно
включается в работу и напряжения которой могут существенно возрастать. Влияя,
таким образом, на работу бетона, арматура может значительно повышать
деформативность сечения.
Закономерности деформирования достоверно установлены опытным путем
многими исследователями, проведены многочисленные эксперименты и
получены эмпирические зависимости [3,4], позволяющие оценивать
деформативность сечений в зависимости от коэффициента армирования и
некоторых других параметров. Теоретических исследований в этом плане
выполнено недостаточно, чему и посвящено настоящее исследование.
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Рассматривая усилие, воспринимаемое армированным стержневым
элементом, как сумму равнодействующих в бетоне и арматуре, можно установить
следующее.
Соотношение
равнодействующих,
которые
зависят
от
геометрических размеров сечений бетона и арматуры, а также их прочностных и
деформативных характеристик, может определять εbu – критическую
деформативность бетона, соответствующую предельному состоянию сечения [5].
При относительно высоких коэффициентах продольного армирования μs,
бóльших некоторого критического значения μsu, деформативность нормального
сечения с увеличением μs может существенно повышаться. Продольная арматура
на уровнях деформирования сечения ε>εbR, где εbR – деформация бетона в
вершине диаграммы деформирования [6], соответствующая прочности Rb, может
воспринимать на себя значительную часть нагрузки.
В противном случае, при μs<μsu и если деформации сечения достигнут и
превысят значение
εbR,
наблюдается другая картина. Под влиянием
деструктивных процессов прочность бетона, работающего по закону нисходящей
ветви, будет снижаться. Арматура при небольшом ее насыщении сечения, а
значит, и небольшом резерве несущей способности, догружаясь в процессе
деформирования, не сможет компенсировать упомянутое снижение прочности
бетона. Усилие, воспринимаемое армированным сечением, после достижения
деформаций εbR увеличиваться не сможет, поэтому такие деформации являются
критическими, т. е. в этом случае следует считать εbu = εbR.
Наглядной иллюстрацией таких закономерностей деформирования может
служить модель напряженно-деформированного состояния, полученная
графоаналитическим способом для различных однородно деформированных
элементов. С целью упрощения модели предположим, что рассматривается
стальная арматура, обладающая механическими свойствами, при которых она
деформируется в соответствии с идеализированной диаграммой Прандтля. Для
этих случаев не сложно смоделировать зависимости, иллюстрирующие характер
поведения различных элементов при силовом воздействии (рисунок).
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Рассматриваются стержневые однородно сжатые элементы при
кратковременном действии нагрузки. Четыре из них – образцы-близнецы,
выполненные из одинакового композитного материала: а – бетонный; б и в –
армированные одинаковой продольной арматурой с коэффициентами
армирования соответственно μs1 и μs2, при этом μs1<.μs2, для этих элементов
соблюдается условие εbR<εsu (εsu.–.критические деформации арматуры,
соответствующие ее предельному состоянию); г – армированный продольной
арматурой другого класса, имеющего меньшую предельную деформативность и с
коэффициентом армирования μs3, для этого элемента εbR>εsu. Три других: д, е и
ж – арматурные элементы, которые используются в армированных образцах (д и
е – соответственно в элементах б и в, ж – в элементе г). С целью исследования
закономерностей деформирования элементов смоделируем их поведение при
разных уровнях нагружения.
Анализ закономерностей деформирования бетонного элемента а
показывает, что по достижении деформаций ε=εbR воспринимаемое им усилие
имеет максимальное значение Nb. Дальнейшее устойчивое его деформирование
возможно только при снижении этого усилия, начиная с деформации εbR в
вершине диаграммы Nb–ε. Под устойчивыми деформациями подразумеваются
такие, в пределах которых со временем наблюдается тенденция к их затуханию.
После достижения деформаций εbR и дальнейшего их повышения на величину Δε
(рисунок) бетон будет работать в области нисходящей ветви диаграммы. При
деформировании на участке Δε усилие Nb уменьшится на величину ΔNb, оценку
такого снижения можно произвести согласно [5], при этом разность деформаций
Δε определяется зависимостью
Δε = εsu(σsu,.Еs) – εbR(Rb),

(1)

где σsu – критическое напряжение арматуры, соответствующее условному или
физическому пределу текучести; Еs – модуль упругости стали.
В армированных и арматурных сжатых элементах на характер диаграмм
деформирования существенное влияние оказывает интенсивность армирования.
Угол наклона кривых д – ж зависит от такой интенсивности и определяется
величиной соответствующих коэффициентов μs1 … μs3. Здесь имеет место
следующая закономерность: чем больше коэффициент армирования μsi, тем круче
падает зависимость Nsi–ε и тем большей для элементов д и е будет разница
ΔNsi на участке Δε. Изменяя μsi, можно подобрать такое значение, при котором
величина ΔNsi на участке Δε будет соответствовать заданной.
Для армированного элемента б коэффициент армирования μs1 подобран
таким образом, что максимальное усилие, воспринимаемое арматурой, равно Ns1
(кривая д), а на участке деформирования Δε усилие в арматуре увеличивается на
величину ΔNs1=ΔNb. По достижении деформаций εsu1, за которую можно принять
деформацию, соответствующую условному или физическому пределу текучести
стали, дальнейший рост усилия в арматуре прекращается, и далее будет
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происходить ее пластическое деформирование. При соблюдении равенства
ΔNs1=ΔNb рассматриваемый армированный элемент, достигнув усилия
Nb,s1=Nb(εbR)+Ns1(μs1, εs1)–ΔNb(Nb, Δε),

(2)

воспринимать дальнейшее увеличение сжимающей нагрузки не сможет. По
достижении деформаций εbR рассматриваемый элемент на участке Δε будет
деформироваться без снижения и увеличения нагрузки, а при деформациях
ε≥εbR+Δε начнет проявляться нисходящая ветвь диаграммы Nb,s1–ε. В этом случае
снижение усилия бетона на участке Δε будет компенсироваться эквивалентным
приращением усилия в арматуре. Геометрически физическая суть
деформирования предопределяется равенством площадей
треугольников с
основанием Δε и высотой ΔNb и ΔNs1 (кривые а и д).
В армированном элементе в коэффициент армирования μs2>μs1 подобран
так, что максимальное усилие, воспринимаемое арматурой, равно Ns2 (кривая е),
а на участке деформирования Δε усилие в арматуре увеличивается на величину
ΔNs2 > ΔNb. По достижении деформаций εsu1 дальнейший рост усилия в арматуре
также прекращается, и далее будет происходить ее пластическое
деформирование. В таком армированном элементе после достижения в сечении
деформаций εbR на участке Δε будет наблюдаться повышение усилия до
величины
Nb,s2=Nb(εbR)+Ns2(μs2, εs1)–ΔNb(Nb, Δε).

(3)

И только после достижения деформаций ε≥εbR+Δε начнет проявляться
нисходящая ветвь диаграммы Nb,s2–ε. Для этого элемента воспринимаемая
сечением нагрузка повысится за счет приращения усилия в арматуре на участке
Δε на величину ΔNs2>ΔNb. Физическая суть повышения усилия геометрически
предопределяется разностью площадей треугольников с основанием Δε и высотой
ΔNs2 и ΔNb, (кривые е и а).
Анализируя вышеизложенное и сравнивая характер деформирования
армированных элементов б и в, есть основание считать, что таким образом
подобранный коэффициент армирования, как для элемента б, можно принять за
некоторое критическое значение μsu=.μs1, в пределах которого влияние арматуры
на критическую деформативность бетона εbu не наблюдается. Поэтому при
коэффициентах μs≤μsu увеличения усилия, воспринимаемого армированным
сечением после достижения бетоном деформации εbR, не наблюдается.
Критический коэффициент армирования μsu может определяться
итерационным способом из соответствующего уравнения равновесия как функции
μs, ε и других параметров. Такое уравнение можно представить в виде
N=Nb(ε)+Ns(μs, ε).

(4)

В процессе итераций, изменяя μs при прочих равных параметрах, можно
установить значение коэффициента μs, в пределах которого при ε≥εbR усилие N
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повышаться не будет. Это значение и следует считать критическим μsu. В
численных экспериментах для средних классов бетона и арматуры критический
коэффициент составляет приблизительно 0,6 %.
Таким образом, в армированных элементах при относительно малых
коэффициентах армирования μs≤μsu, после достижения деформаций εbR
дальнейшего повышения сжимающего усилия не происходит, и отмеченные
деформации для данного элемента являются критическими. Это объясняется тем,
что приращение усилия в арматуре при ее незначительном коэффициенте
армирования не может компенсировать снижение прочности, связанное с
деструктивными процессами в бетоне, работающем по закону нисходящей ветви
диаграммы деформирования. Если коэффициент армирования μs>μsu, то после
достижения бетоном деформаций εbR возможно дальнейшее повышение нагрузки,
воспринимаемой сечением. Эти деформации для данного элемента не являются
критическими, таковыми для него будут деформации εbu>εbR.
Отметим еще одну важную особенность деформирования стержневых
элементов из композитных материалов. Влияние коэффициента армирования
μs>μsu на критические деформации бетона в случае однородного сжатия имеет
место только в том случае, когда критические деформации арматуры εsu>εbR.
Если используется арматура с деформациями εsu<εbR, то деформации сечения εbu
не могут превышать критических деформаций бетонных элементов при
однородном деформировании.
Наглядной иллюстрацией рассмотренных закономерностей деформирования
может служить модель напряженно-деформированного состояния армированного
элемента г. Армирование выполнено из арматуры, для которой критические
деформации εsu2<εbR. Поэтому к моменту достижения сечением деформаций εbR
усилие в арматуре Ns3, определяемое коэффициентом армирования μs3, (элемент
ж), увеличиваться не может, поскольку его величина достигла наибольшего
значения при εsu2, и при деформациях εbR арматура сжимается пластически.
После достижения рассматриваемым армированным сечением деформаций εbR,
воспринимаемое им усилие, будет имеет максимальное значение Nbs3=Nb+ Ns3, и
дальнейшее его устойчивое деформирование возможно только при снижении
этого усилия, начиная с деформации εbR в вершине диаграммы Nbs3–ε.
Как видно, при критических деформациях арматуры εsu<εbR коэффициент
армирования никакого влияния на критические деформации сечения не
оказывает. Это связано с тем, что к моменту деформирования бетона до уровня
εbR напряжения в арматуре достигают критических значений, и дальнейшего
влияния на усилие, воспринимаемое сечением, и его деформативность арматура
оказывать не может.
Анализируя вышеизложенное, можно заключить, что критические
деформации армированного сечения при соответствующих параметрах
армирования (μs>μsu и εsu>εbR) могут значительно превышать таковые для
однородно сжатого неармированного бетона. Такой вывод подтверждается
многочисленными экспериментами разных авторов, отмеченными в работе [7].
Аналитическую оценку влияния параметров армирования на критические
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деформации рассматриваемых сечений можно проводить с учетом
вышеприведенных рекомендаций.
Исследуя деформативность армированного сечения при однородном
сжатии, необходимо также отметить существование проблемы определения
предельного значения коэффициента армирования
μs,lim,
при котором
деструктивные процессы бетона выходят за пределы допустимых. Это связано с
тем, что превышение коэффициентом армирования μs некоторого критического
значения μsu способствует, при известных условиях (εsu>εbR), увеличению
критических деформаций сечения εbu. Бетон в таких случаях при деформациях
ε>εbR работает по закону нисходящей ветви диаграммы деформирования и
подвержен интенсивному образованию и развитию микротрещин. Причем начало
деструктивных процессов, как известно, имеет место еще задолго до наступления
отмеченных уровней деформаций [2].
Деструктивные процессы находятся в прямой зависимости от уровня
деформирования при разных силовых воздействиях. Таким образом, чем выше
коэффициент армирования μs>μsu, тем выше критический уровень
деформирования, а значит, и степень деструктивных преобразований бетона.
Преобразования структуры, кроме того, что они ощутимо, а при определенных
условиях весьма существенно влияют на прочность бетона, по достижении
определенной границы деструктивных преобразований могут привести к
неудовлетворительному качеству материала, т.е. к его непригодности для
нормальной дальнейшей эксплуатации в конструкциях.
Отмеченную опасность снижения сопротивления бетона необходимо
учитывать в расчетах прочности, когда происходит повреждение структуры и тем
в большей степени, чем серьезнее накопленные повреждения. На это указывали в
своих публикациях А.А. Гвоздев [8], О.Я. Берг [1], однако в действующих нормах
такой учет не реализован. Что касается влияния деструктивных процессов на
качество материала, имеются в виду такие показатели, как плотность,
морозостойкость, антикоррозионные защитные свойства, а также внешний вид, в
некоторых научных источниках [2, 9] упоминается о таких проблемах, однако
эксперименты по этим вопросам, насколько нам известно, еще не проводились.
До проведения таких исследований ограничение верхней границы коэффициента
армирования μs,lim можно осуществлять исходя из конструктивных требований,
принятых в соответствующих нормах.
Обобщая полученные выводы, можно заключить, что напряжения в бетоне
и арматуре одновременно могут достигать предельных значений только в тех
случаях, если критические деформации арматуры уже достигнуты или
превзойдены к моменту достижения бетоном предельной прочности. Это связано
с тем, что деформативность арматуры, как правило, превышает таковую бетона.
Оценивая таким образом критическую деформативность сечения, представляется
возможным определить расчетное сопротивление бетона, работающего в
условиях нисходящей ветви диаграммы деформирования, а также установить
расчетное сопротивление арматуры в предельном состоянии. Такие расчетные
характеристики можно определять как переменные параметры в зависимости от
геометрических и механических характеристик материалов.
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Изложенный подход к оценке прочности композитных материалов вносит
определенный элемент новизны, что позволяет более объективно оценивать
напряженно-деформированное состояние рассматриваемых сечений на стадии,
предшествующей разрушению. Таким образом, имеется возможность избежать
некоторой переоценки несущей способности элементов, которая может иметь
место при использовании действующих норм, особенно для высокопрочных
материалов – бетона и арматуры. В действующих нормативных документах
принято, что в бетоне и арматуре для всех случаев сочетаний физических и
механических параметров в предельном состоянии усилия достигают критических
значений одновременно, а прочностные характеристики рассматриваются как
некоторые константы, независимо от уровня деформирования. Однако такая
оценка далеко не всегда соответствует действительной картине напряженнодеформированного
состояния.
Рассматриваемый
подход
к
оценке
деформативности армированного сечения элемента из композитного материала
при однородном сжатии с учетом объективных закономерностей деформирования
бетона и протекающих в нем деструктивных процессов позволит проектировать
такие сечения более надежными.
Резюме
На основі узагальнення результатів досліджень роботи стрижневих
елементів із композитних матеріалів, відзначено, що вплив різних факторів на
їхню деформативність вивчений недостатньо. Порівняння напруженодеформованого стану різних моделей, якими можуть служити стрижневі бетонні
та армовані елементи, дозволило обґрунтувати суть впливу поздовжнього
армування (степінь насичення, характеристики міцності і деформативності) на
критичні деформації перерізу. За результатами виконаних досліджень даються
рекомендації з визначення критичного значення степеня насичення арматурою
(коефіцієнта армування), при перевищенні якого може мати місце вплив
армування на деформативність розглянутих перерізів. Відзначено особливість
зниження опору крихкої основи композита з неоднорідною структурою, що має
дефекти, внаслідок деструктивних процесів і обґрунтовано необхідність
уточнення існуючої методики розрахунку такого зниження. Розглядається
проблема визначення граничного значення коефіцієнта армування, при якому
деструктивні процеси крихкого матеріалу виходять за межі припустимих.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ УЛЬТАЗВУКОВЫХ
ДАТЧИКОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Чубукин Р.Ю. кандидат технических наук, доцент кафедри инженерной
геодезии
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
Выпуск продукции с заданным качеством, обеспечение безаварийной
эксплуатации зданий и сооружений требует использования объективной
информации о механических, физических, теплофизических свойствах
строительных конструкций, характере и степени их разрушения, поврежденияния
отдельных частей зданий различными видами коррозии.
Такие сведения получают в результате натурных обследований зданий,
определения
степени
деформации
строительных
конструкций
инструментальными методами, фотофиксации деформированных или полностью
разрушенных элементов.
Детальные обследования здания предусматривают раскрытие участков
фундаментов (рытье шурфов), удаление фрагментов отделочных покрытий для
оценки технического состояния несущих конструкций. Механические испытания
конструкций и основания, на котором расположено здание, а также лабораторные
исследования образцов строительных материалов. Такие исследования
отличаются значительной трудоемкостью и, как правило, проводятся в случае
аварийного состояния здания. По результатам таких исследований составляется
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технический отчет, содержащий экспертную оценку технического состояния
здания и рекомендации по его ремонту или восстановлению.
При проведении текущего ремонта зданий зачастую проводится только
внешний осмотр конструкции, определение ее свойств не выполняется, что ведет
к перерасходу строительных материалов или использовании методов ремонта не
обладающих достаточной эффективностью. Такое положение дел вызвано не
достаточной квалификацией исполнителей работ, отсутствием инструментов
неразрушающего экспресс-контроля участков проведения работ. К таким видам
контроля относят: механические испытания поверхности
строительной
конструкции, оптические, акустические, магнитные, радиационные, тепловые,
электрические методы испытаний строительных изделий. Т.е. методы,
основанные на изменении свойств физических полей, распространяющихся в
строительном материале или отражающихся от его поверхности. Наличие
эффективной современной элементной базы позволяет сравнительно легко
автоматизировать процесс контроля. Создавать портативные мобильные
устройства для сбора и анализа информации о техническом состоянии зданий.
Одним из эффективных методов неразрушающего контроля является метод
исследования характера прохождения ультразвуковых колебаний в материале.
Этот метод широко используется для оценки качества металлических отливок,
сварных соединений, бетонных конструкций. При этом применяются
высокочастотные (более 100 кГц) ультразвуковые излучатели, входящие в состав
измерительных комплексов, содержащих источник питания, генератор
ультразвуковых колебаний, излучатель, приемник, усилитель принимаемого
сигнала, устройство для регистрации и наблюдения за отраженным сигналом
(осциллограф). В качестве излучателей и приемников сигнала используют
промышленные пьезоэлектрические или магнитострикционные датчики, которые
имеют сравнительно высокую стоимость, что затрудняет массовое использование
таких систем.
Для расширения диапазона использования ультразвуковой диагностики
строительных материалов была исследована возможность применения
пьезоэлектрических ультразвуковых датчиков с резонансной частотой 40 кГц.
Такие датчики отличаются надежностью, доступностью по цене, легко
встраиваются в автоматизированные системы измерений. В исследованиях
использовались датчики MA40S4R, MA40S4Т (рис.1) (приемник и передатчик
соответсвенно) фирмы Murata Manufacturing Co., Ltd (Япония).
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Рис. 1 – Схема датчиков MA40S4R, MA40S4Т (каталог фирмы Murata )
Для получения прямоугольных импульсов применен генератор
прямоугольных импульсов на основе микроконтроллера ATmega 8 (рис. 2). Такое
техническое решение позволяет варьировать параметры излучаемого сигнала.

1 – излучательная головка с усилителем; 2 – LSD дисплей; 3 – микроконтроллер; 4
– клавиши управления; 5 – разъем питания
Рис.2 – Схема излучателя ультразвуковых импульсов
Принимаемый сигнал датчика усиливался транзисторным двухкаскадным
усилителем (рис.3) (Иванов А. Звуковой индикатор ультразвука //
Радиоконструктор. – 2007. - № 2. – c. 30).
Регистрация
формы
сигнала
производилась
осциллографической
приставкой (на рис. 3 не показана), сигнал с которой подавался на микрофонный
вход звуковой платы компьютера. Для наблюдения за формой сигнала
применялась программа Oscillocope 2.05 , которая позволяет получать временные
и частотные характеристики сигнала в виде текстового файла.
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Рис. 3 – Приемник ультразвуковых импульсов
В исследовании использован образец бетона марки В10, который
замачивали на 10 мин, 4 часа. Водопоглощение образца составило 3% и 9%
соответственно.
Образец 1 располагался на расстоянии 8..10 см от передатчика и приемника
2, 3 (рис. 4).

Рис. 4 – Схема эксперимента.
Обработка результатов экспериментов выполнялась в математическом
пакете Scilab 5,4,0 —предоставляющим мощное открытое окружение для
инженерных (технических) и научных расчётов в матричной форме (разработка
государственный институт исследований в информатике и автоматике (INRIA),
Национальная школа мостов и дорог (ENPC) Франция). Экспериментальные
данные импортировались в программу в виде матриц чисел с плавающей запятой.
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На основе, которых были построены графики зависимости мгновенных значений
напряжения от времени.

Рис. 5 – Осциллограммы отраженного сигнала
Все осциллограммы имеют ярко выраженную область всплеска сигнала.
Форма сигнала для сухого образца и образца с водопоглощением 3% практически
совпадают. Сигнал образца с водопоглощением 9% имеет более низкую
интенсивность. Мощность сигнала рассчитана по формуле:
1 t T
P( t0 ,T )   0 xt 2 dt
T t0
где t – длительность сигнала;
x(t) – мгновенное значение напряжения.
Мощность сигнала составила:
сухой образец
42.097 мВт;
выдержка 10 мин 39.857 мВт;
выдержка 4 часа 38.651 мВт.
Снижение уровня сигнала составило 5% и 9,1%, что позволяет
предположить корреляционную зависимость между водопоглощением и уровнем
отраженного сигнала.
Предложенный инструментальный метод оценки состояния поверхности с
использованием низкочастотных ультразвуковых датчиков позволяет качественно
и количественно оценить форму поверхности подлежащей восстановлению, что
может быть использовано при разработке мероприятий по ремонту и
восстановлению строительных конструкций, нанесению на поверхность бетона
покрытий с заданными технологическими свойствами.
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ГЕОДЕЗІЯ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КАДАСТРУ
Гулько О. Р., асистент
Львівський національний аграрний університет
Світовий досвід свідчить, що для того, щоб земельний кадастр у будь-якій
країні був ефективним, він повинен відповідати трьом основним критеріям:
1. кадастр має бути єдиною всеохоплюючою системою, тобто поєднувати в
собі як функції обліку земельних ділянок, їх технічної інвентаризації,
картографування, економічної та грошової оцінки тощо, так і реєстрації
прав власності на земельні ділянки і будівлі та споруди на них та їх
обмеження і обтяження;
2. держава має гарантувати достовірність даних земельного кадастру, які
можуть використовуватися з адміністративними цілями органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, у цивільних правовідносинах
та у судових спорах;
3. кадастр має бути зручним для користувачів – органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, – тобто
процедури внесення та отримання його даних мають бути чіткими, без
дублювання та наявності багатьох інстанцій.
Впровадження всеохоплюючого державного земельного кадастру
відіграватиме велику роль у формуванні ринку землі в Україні та гарантуванні й
захисті прав власності на нерухоме майно.
Як на центральному, так і на місцевому рівнях робляться кроки щодо
впровадження передових технологій картографування та геоінформаційних
систем.
У кадастрі мають бути визначені та інвентаризовані всі існуючі земельні
ділянки із зазначенням їх власників та/або користувачів. Це, у свою чергу,
дозволить підвищити прозорість ринку землі в Україні та гарантувати ефективний
захист прав власності на землю. Зокрема, кадастр міститиме інформацію про
землі державної та комунальної форми власності, що дозволить здійснювати
ефективне управління цими ресурсами та складати, у випадку прийняття
відповідного рішення, чіткі та прозорі програми їх приватизації.
Оскільки головною причиною проблем зі створенням земельного кадастру
є міжвідомче перетягування функцій, в Україні є вкрай необхідним виробити та
погодити на вищому політичному рівні бачення того, який саме державний орган
має опікуватися створенням, підтриманням та регулюванням державного
земельного кадастру як єдиної системи, що включатиме як облік земельних
ділянок, так і реєстрацію прав власності на них.
Вагому роль земельний кадастр відіграє і в таких аспектах містобудівного
кадастру та іншого регулювання використання міських земель як зонування
52

земель, створення генеральних планів, пошуки шляхів оптимізації процедур
видачі документів дозвільного характеру у таких непрозорих та корумпованих
сферах як земельні відносини та будівництво. Він міг би прислужитися і для
організації належного контролю та використанням земель за призначенням і
забудовою населених пунктів.
Неабияку роль відіграє запровадження кадастру і для сфери публічних
фінансів. Зокрема щодо місцевих податків і зборів він дозволить запровадити
ефективну систему оцінки земель, підвищити стягуваність земельного податку та
покращити прогнозування місцевих податкових надходжень. Дані кадастру
активно б використовувалися банківськими установами України, які займаються
іпотечним кредитуванням та іншими видами кредитування, що вимагають застави
або інших видів фінансових гарантій. Нарешті, дані кадастру стали б при нагоді
при розрахунках бюджетних субвенцій, що надаються державою у різноманітних
сферах суспільного життя: сільськогосподарському виробництві, житловокомунальному господарстві, охороні навколишнього природного середовища
тощо. Так, обґрунтування коштів, що виділяються з державного чи місцевого
бюджету для реалізації бюджетних програм, кількістю, розміром та станом
земельних ділянок чи будівель (споруд) разом з чітким зазначенням результату,
що планується досягти, значно підвищило б прозорість та ефективність
витрачання бюджетних коштів, а також надало б чіткі критерії та показники для
проведення моніторингу та оцінювання такого витрачання.
Отже, ефективно функціонуючий земельний кадастр є вкрай важливим
інструментом, що може використовуватися при плануванні та забезпеченні
місцевого розвитку.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАДАСТРОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Дубич М., асистент,
Люсак А., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри землеустрою,
геодезії та геоінформатики,
Національний університет водного господарства та природокористування,
м.Рівне.
Україна також відтепер в числі європейських держав, що ввели кадастрову
систему впорядкування земель. Наша кадастрова система може стати однією з
найдосконаліших, адже нам пощастило користуватися досвідом інших і
випробуваними інноваційними технологіями. Основною перепоною на шляху до
цього може стати надто скептичне відношення самих українців до будь-яких
реформ.
Національна кадастрова система демонструє абсолютно новий підхід та
відкритий доступ до інформації про землю. Національна кадастрова система – це
база даних, яка містить найновішу картографічну інформацію про всю територію
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України та сполучену з нею інформацію про землі та земельні ділянки. Окрім
того, це також інфраструктура, яка охоплює всю територію держави, дозволяє
постійно наповнювати базу новими даними та зберігати їх.
Одним з її елементів є публічна кадастрова карта – повністю
автоматизована електронна система реєстрації та кадастру, що запрацювала з 1
січня 2013 року. Тобто кадастр відтепер став повністю прозорим,
автоматизованим і високотехнологічним.
Вперше за всю історію України дані, якими наповнюватиметься Державний
земельний кадастр, перетворені в електронний вигляд, створено реєстр усіх видів
державних актів на землю. Крім того, графічного відображення на були межі усіх
населених пунктів та межі земельних ділянок.
Кадастрова карта містить інформацію про всі земельні ділянки в межах
України. Йдеться, зокрема про присадибні ділянки, землі сільськогосподарського
призначення усіх видів власності (приватної, державної та комунальної) – як у
містах та селах, так і за їх межами. Поступово на кадастрову карту
накладатиметься інформація про ліси, рельєфи, наземні та підземні комунікації.
Програмне забезпечення, на якому працює кадастрова карта, було
розроблене співробітниками Центру державного земельного кадастру, а карту
вона підтягує із загальної кадастрової системи.
Відтепер на кадастровій карті можна побачити інформацію про межі
адміністративно-територіальних одиниць конфігурацію і межі з земельних
ділянок, їх кадастрові номери, площу, код цільового призначення, форму
власності, нормативну грошову оцінку, визначити тип ґрунтів. Можна також
виміряти відстань або площу. А от інформації про власника ділянки у вільному
доступі не буде.
Доступ до кадастрової карти може отримати кожен бажаючий, потрібен
лише комп’ютер та доступ до мережі Інтернет. Окрім самих власників земельних
ділянок,публічна кадастрова карта буде корисною для широкого кола осіб, які
мають професійний інтерес у вільному доступі до кадастрової інформації, –
наприклад, нотаріуси, банки, іпотечні заклади, землевпорядні організації тощо.
У жодній країні світу не було кадастрової карти, яка не мала б помилок, а їх
виправлення тривало десятиліттями. Україна – не виняток, але оскільки ми
одними з останніх запустили кадастр, то маємо перевагу у використанні сучасних
технологій, тому в нас цей процес буде коротшим і менш болючим. У
Національній кадастровій системі тільки перелік імовірних помилок становить 20
сторінок: неправильна форма ділянки, помилка в координаті або коді тощо. При
оцифровуванні десятків мільйонів документів все і не могло бути ідеально.
Публічна кадастрова карта України має функцію зворотного зв’язку, одним
з основних завдань якої є виявлення та виправлення помилок у кадастрі. Фахівці
сподіваються, що активна участь самих землевласників пришвидшить та
покращить процес виправлення помилок. Утім, така система виправлення
помилок у кадастрі стосуватиметься лише помилок семантичних, технічних
(опечатки, неправильно розпізнані при сканування символи тощо), топологічних
(неправильно встановлені координати, «накладки») або арифметичних. Якщо ж,
наприклад, виявиться, що земельна ділянка має інший кадастровий номер, просто
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через Інтернет проблему не вирішити. Подібні випадки розглядатимуться і
вирішуватимуться в регламентованому порядку.
Але на практиці ознайомившись з роботою публічної кадастрової карти,
потрібно звернути увагу, насамперед, на невідповідність Національної
кадастрової системи вимогам нормативно-правових актів в частині ведення
Державного земельного кадастру, а саме: Законів України «Про державний
земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень» та ін.
У Національній кадастровій системі також відсутні питання земельної
реформи, такі як:
 Відсутня інформаційна прив’язка права оренди до земельної ділянки,
що передана у власність;
 автоматичний контроль термінів дії права користування земельною
ділянкою, обтяження, обмеження;
 ведення реєстру заборон.
Також відсутні внутрішні реєстри, а саме:
 земельних ділянок, їх власників та землекористувачів;
 бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та
додатків до них;
 бланків державних актів на право постійного користування земельною
ділянкою;
 інших видів бланків суворої звітності;
 юридичних та фізичних осіб, які отримали ліцензії на проведення
робіт із землеустрою;
 електронних документацій із землеустрою в системі;
 обтяжень та обмежень щодо земельної ділянки.
Пошук інформації про земельну ділянку в Публічній кадастровій карті як
для фізичної особи, так і для державного реєстратора можливий у випадку
введення лише кадастрового номеру (при введенні інших даних про земельну
ділянку інформація не відображається). Дані про земельну ділянку не містять:
 інформацію про угіддя земельної ділянки;
 інформацію про власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів;
 інформацію про державну реєстрацію права на земельнуділянку;
 інформацію про обтяження та обмеження;
 історію про зміну власника земельної ділянки (відображається
інформація лише про останнього власника), що унеможливлює
отримання інформації про попередні правочини і власників
відповідної земельної ділянки;
 історію обтяжень та обмежень щодо земельної ділянки;
 історію операцій з даними, які містить інформаційна картка.
Але незважаючи на всі недоліки, які відзначають фахівці, переваги
публічної карти колосальні. Після переведення інформації у цифровий формат
зникла можливість несанкціоновано змінювати межі земельних ділянок,
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спалювати реєстри, нищити архіви, як це траплялося раніше. Крім того, віднині
процеси виділення землі стануть більш прозорими, адже все відображатиметься
автоматично. Публічна карта дозволяє громадськості контролювати виділення
ділянок у прибережних і заповідних зонах, лісах, контролювати використання
земель у зонах обмеження.
Наступним етапом розвитку Національної кадастрової системи в цілому (і
публічної кадастрової карти зокрема) є створення на її базі системи
геопросторових даних.
Основою повинна статиелектронна карта України, на якуможнанакладати
будь-які інформаційні шари. На сьогоднішній день вже виконано накладання
кадастрового шару: кордони населених пунктів, районів, земельних ділянок і дані
про них. Уже сьогодні розгорнулися роботи над тим, щоб додати інформаційний
шар про рельєф, якість ґрунту та оцінку землі. Але, крім цього, можна накладати і
бази іншого роду, наприклад, надра, ліси, водні ресурси, містобудівні об’єкти,
інженерні комунікації тощо.
У результаті виходить глобальна уніфікована система геопросторових
даних, що дає можливість приймати комплексні рішення та ефективно управляти
ресурсами. За наявності такої системи стане точно відома кількість наявної землі,
точнідані про її якість, де точно вона розташована, які характеристики ґрунтів,
рельєфу, режими використання, у скільки її оцінено, які комунікації проведено
тощо. І все це в режимі моментального доступу. Міністерства і відомства – це
окремі структури, які мають свої власні бази, ведуть їх переважно на папері і не
бачать картини в цілому в масштабах держави. У цьому разі, коли буде створено
систему, коли об’ємно можна побачити всі ресурси країни, – це шлях до
ефективного управління, шлях до залучення інвестицій.
При всіх тих проблемах і питаннях, які обговорює громадськість,
Держземагентство України діє за чітко визначеним планом, його фахівці реально
оцінюють ситуацію та усвідомлюють помилки. Україна вперше вийшла на такий
рівень прозорості та доступності інформації про земельні ділянки, причому на
всій території України. Окрім того, публічна кадастрова карта – це шлях до більш
простих і зручних стосунків громадян із державним апаратом за рахунок
автоматизації процесів. Відомості про землю стають доступнішими для громадян.
Завдяки єдиній для всієї країни публічній кадастровій карті власники матимуть
можливість самостійно контролювати повноту, точність, достовірність,
актуальність даних про свою ділянку. Скорочуються терміни оформлення
документів, спрощується процедура, зростає точність інформації про ділянки. А
точність інформації, своєю чергою, напряму пов’язана із гарантуванням прав
власності, а це потенційно – зменшення конфліктів та судових справ.
Попереду ще дуже багато роботи, щоб усе виправити та доопрацювати, але
вже зроблені кроки дають впевненість у можливості розвивати в Україні кадастр у
цивілізованих європейських традиціях.
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УДК 332.2
ОПТИМІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКАХ
Леонець В.В.
– старший викладач кафедри економіки та екології
землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та
управління
Здійснено аналіз прогресуючої деградації земельно-ресурсного потенціалу
на території національного природного парку «Подільські Товтри».
Запропоновані організаційно-правові механізми еколого-економічної оптимізації
існуючої території парку.
Ключові слова: земельно-ресурсний потенціал, аграрне виробництво,
еколого-економічна оптимізація, сільськогосподарське землекористування.
Сучасні соціально-економічні перетворення в сільському господарстві
України супроводжуються посиленням екологічних проблем землекористування.
На території національного природного парку «Подільські Товтри», як і в інших
регіонах країни, з 1960 по 1985 роки активно проводилось нарощування земельно57

ресурсного потенціалу у сільськогосподарському виробництві шляхом
розорювання малопродуктивних схилових луків і чагарників, прибережних смуг,
залужених територій навколо безлісих товтр, а також сполучних коридорів між
ними. В регіоні припинились роботи по хімічній меліорації кислих і
солонцюватих ґрунтів, незважаючи на достатні обсяги меліорантів, які є
відходами місцевої гірничо-добувної промисловості.
В результаті на території парку посилились ерозійні процеси, що викликало
погіршення якісного стану ґрунтів сільськогосподарських угідь та суттєве
зниження природної рівноваги екосистем.
Екстенсивне сільськогосподарське землекористування на території парку
обумовило деградацію середовищоформуючої функції ґрунтового покриву. З
176,4 тис. га обстежених на території парку ґрунтів 11,8 тис. га (6,7%)
обліковуються як середньозмиті і 2,3 тис. га (1,3%) – як сильнозмиті. На
територіях окремих сільських рад площі еродованих угідь досягли загрозливих
розмірів. Так, на землях Велико-Карабчіївської сільради Городоцького району
обліковується 61,8% змитих угідь, а Чабанівської і Грушківської сільрад
Кам’янець-Подільського району, відповідно, 68,0 і 58,8%. Необхідно звернути
увагу на те, що сучасні уявлення щодо обсягів і ступеню еродованості ґрунтів
базуються на застарілій інформації, оскільки останній тур ґрунтових обстежень
проводився у 70-і роки минулого століття. За науковими даними (Булигін С.Ю.,
1995) у 1986-1990 роках в Україні щорічно вносилось по 270-300 кг поживних
речовин (NPK) на 1 га посівних площ; на відтворення родючості ґрунтів
вносилось по 140-150 кг/га мінеральних і 100-110 кг органічних добрив; біля 20
кг/га азоту надходило з атмосфери в результаті симбіотичної діяльності
клубенькових бактерій. За даними Хмельницького облстату, порівняно з 1990
роком, під урожай 2010 року в межах території парку було внесено у 14 разів
менше органічних добрив і лише 84 кг/га мінеральних [1]. На половині посівних
площ Кам’янець-Подільського району мінеральні добрива під урожай 2010 року
не вносились взагалі [2]. Прогресує дегуміфікація найбільш родючих ґрунтів. В
умовах недостатньо контрольованої господарської діяльності господарських
суб’єктів, відсутності будь-якого регулювання плодозміни культивуємої
рослинності, запаси поживних речовин в ґрунтах регіону можуть бути критично
скорочені досить швидко.
Суттєвою особливістю парку є те, що з 261,3 тис. га його загальної площі,
75 % складають сільськогосподарські землі.
В агроландшафтах НПП «Подільські Товтри», за експертними оцінками,
існує великий потенціал для розвитку виробництва сертифікованої органічної
сільськогосподарської продукції та органічних продуктів харчування. Проте
органічне виробництво масово не здійснюється, незважаючи на його очевидні
переваги для товаровиробників на території природно-заповідного об’єкта
загальнодержавного значення яким є НПП «Подільські Товтри» з його потужною
рекреаційно-оздоровчою базою, яка набуває активного розвитку.
В цілому в Україні площі сільськогосподарських угідь, сертифікованих
відповідно до органічних стандартів, у 2015 році мають зрости до 5%, а у 2020
році – до 7% проти 0,7% у 2010 році [3].
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Сертифіковане органічне виробництво на території національного
природного парку відносно стану земельних ресурсів достатньо підготовлене до
запровадження. Так, в Кам’янець-Подільському, Чемеровецькому і Городоцькому
районах сільськогосподарські угіддя після 1990 року використовувались без
інтенсивного застосування мінеральних добрив і агрохімікатів, територія
агроландшафтів парку не зазнала відчутного радіоактивного забруднення
внаслідок аварії на ЧАЕС. Зважаючи на це, забезпечення органічного
виробництва на основі міжнародних стандартів і вимог та вітчизняних правил і
процедур сертифікації може бути здійснено без особливих перешкод [4].
Перспективними напрямками розвитку сільськогосподарського виробництва
в межах території парку, виходячи з природно-кліматичних умов його
агроландшафтів, є також овочівництво, садівництво, вирощування лікарської
сировини. У зв’язку з відновленням роботи Городоцького консервного комбінату,
необхідно переглянути структуру посівних площ в аграрній сфері на території
парку та стимулювати товаровиробників на виробництво органічної
сільськогосподарської сировини для її переробки комбінатом і виготовлення
органічних продуктів харчування.
Особисті селянські господарства і власники присадибних земельних ділянок
в регіоні товарним сільськогосподарським виробництвом, як правило, не
займаються. Але, при кооперації цих аграрних землекористувачів може бути
створена конкурентоспроможна виробнича база виробництва овочів і фруктів та
м’ясомолочної продукції, насамперед для задоволення потреб відвідувачів
рекреаційних і оздоровчих закладів на території парку.
В межах території національного природного парку консервація
еродованих, ерозійно небезпечних та малопродуктивних і перезволожених, а
також інших орних земель з несприятливими фізико-хімічними властивостями
ґрунтів та угідь в охоронних і захисних зонах має забезпечуватись переважно
шляхом залуження. Залишаючись у складі сільськогосподарських угідь,
законсервовані шляхом залуження орні землі зможуть використовуватись, як
поліпшені природні кормові угіддя у тваринницькій галузі.
Вбачається необхідним в агроландшафтах на території парку розвинути
систему лісомеліоративних лінійних і площинних захисних насаджень з
поліфункціональними властивостями. У складі лінійних лісонасаджень мають
створюватись водорегулюючі, прибалкові і прияружні лісові смуги в поєднанні з
гідромеліоративними спорудами, які при системному розташуванні сформують
своєрідний контурний каркас з вираженими меліоративними функціями. Окрім
лінійних захисних насаджень, на території парку необхідно здійснювати суцільні
захисні насадження на ярах, в балках, у прибережних смугах, на кам’янистих
місцях.
В сучасних умовах, лісомеліоративні заходи в агроландшафтах парку
доцільно розвивати з урахуванням їх подальшого використання як бази лікарської
лісової сировини, місцевих промислів, новорічних ялинок, збирання лісових
плодів і ягід тощо. Вбачається, що одночасно із захисними функціями, лісові
насадження, в поєднанні з лучною та іншою лісовою рослинністю іншого
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призначення будуть ефективно виконувати і рекреаційні, оздоровчі, санітарногігієнічні та енергетичні функції.
На частині сільськогосподарських угідь парку до 1990 року на площі 10,6
тис. га були створені осушувальні системи на заплавах і низьких терасах долин
приток Дністра з близьким заляганням ґрунтових вод. Близькість горизонту
поверхневих вод обумовило оґлеєння ґрунтів, тривале застоювання вологи
атмосферних опадів. До розорювання ці місцевості були зайняті природною
лучною і степовою рослинністю, заростями верболозів у русловій частині, що
забезпечувало певну екологічну сталість ландшафтів. В сучасний період
гідромеліоративна система потребує капітального відновлення. Вбачається, що
зазначені території доцільно відновлювати як поліпшені природні луки у
гармонійному поєднанні з елементами водно-болотних угідь та відповідної
деревної і чагарникової рослинності.
Висновки
Проекти організації територій національних природних парків із значною
часткою сільськогосподарських земель мають розроблятись на основі належного
методичного обґрунтування еколого-економічної оптимізації землекористування
та рекреаційного використання сільської поселенської мережі.
Важливим завданням є конструювання полікультурних територій з
належною строкатістю природних умов. Перспективним напрямком розвитку
природоохоронного землекористування на території парку має стати
сертифіковане органічне виробництво рослинницької і тваринницької продукції
та вирощування лікарської сировини.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОХОРОННИХ ЗОН ПРИ ВІДЧУЖЕННІ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Лізунова А.П., кандидат технічних наук, доцент
Київський національний університет будівництва і архітектури
Постановка проблеми
Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності регламентується Конституцією України, Цивільним
кодексом України, Земельним Кодексом України, Законом України «Про
відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них
розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності» та іншими нормативно-правовими актами.
За концепцією Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право викупу
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб у межах повноважень,
визначених главами 2, 3 Земельного кодексу України.
В ст. 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності,
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» визначено перелік
суспільних потреб, для яких зазначені органи мають право викупу земельних
ділянок:
1. забезпечення національної безпеки і оборони;
2. будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування
лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури
(доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі,
зв'язку, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та
об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
3. розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських
установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України;
4. розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням
корисних копалин;
5. будівництво захисних гідротехнічних споруд;
6. будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та
виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного
зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення
шкідливих речовин і відходів виробництва;
7. створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів,
майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
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8. розташування об'єктів природно-заповідного фонду.
Однією із суспільних потреб є право викупу земельних ділянок для
будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування лінійних
об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів,
естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів,
нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх
експлуатації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Інфраструктура - це сукупність діючих споруд, будівель, мереж, та систем,
які напряму не відносяться до виробництва матеріальних благ, але які необхідні
для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов
життєдіяльності суспільства.
Інфраструктуру територій, відповідно до її відношення до матеріального
виробництва, класифікують на такі основні види:
Виробничу інфраструктуру - яка забезпечує необхідні матеріально-технічні
умови для розміщення і функціонування суспільного виробництва в межах певної
території( дороги, порти, мости, системи зв’язку, тощо).
Соціальну інфраструктуру – яка забезпечує необхідні житлові, побутові та
соціально-культурні умови для населення району, міста, регіону, агломерації
(заклади освіти, культури, охорони здоров’я, побутового обслуговування ).
В класі виробничої інфраструктури можуть бути виділені окремі підкласи:
транспортна інфраструктура – система транспортних комунікацій, транспортних
засобів та обладнання, яка забезпечує вантажні та пасажирські перевезення на
певній території; та інженерна інфраструктура – система інженерних мереж і
споруд яка забезпечує водопостачання, каналізацію, енергопостачання, зв'язок,
освітлення тощо на певній території.
При відчуженні земельних ділянок приватної власності для розміщення
об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури необхідно враховувати
особливості розміщення цих об’єктів.
Для кожного виду об’єктів інфраструктури існують законодавчо
встановлені вимоги для виділення земельних ділянок під їх будівництво, але
необхідно також враховувати зони обмеження використання земель навколо цих
об’єктів. [1]
У межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг і червоних
ліній міських вулиць і доріг забороняється: [2]
 розташовувати будь-які споруди або об'єкти без погодження з власниками
автомобільних доріг та Державтоінспекцією;
 скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему
дорожнього зливостоку;
 встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
 випасати худобу та свійську птицю;
 прокладати нові та проводити ремонт існуючих мереж у межах "червоних
ліній" вулиць і доріг міст та інших населених пунктів без відповідного дозволу
органів місцевого самоврядування.
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Забороняється будівництво житлових будинків, господарських і
промислових споруд у придорожній зоні автомобільних (позаміських) доріг на
такій відстані від краю проїзної частини:
 на ділянках доріг державного значення I, II і III категорій, що побудовані
або будуються в обхід міст і селищ міського типу, сільських населених пунктів не менше ніж 100 метрів
 на під'їздах до обласних і великих промислових центрів - 50 метрів;
 на ділянках доріг державного значення між населеними пунктами - 32,5
метра.
На трасах кабельних і повітряних ліній електрозв'язку і навколо
випромінюючих споруд електрозв'язку встановлюються охоронні зони: [3]
 для підземних кабельних і повітряних ліній електрозв'язку - це смуга
землі, обмежена паралельними лініями, віддаленими від траси підземних кабелів
або від крайніх проводів повітряних ліній на відстані 2 метрів з кожного боку;
 для кабелів електрозв'язку на переходах через моря, судноплавні річки,
озера, водосховища та канали - це ділянка водного простору за всією глибиною
від поверхні води до дна, обмежена паралельними площинами, віддаленими від
траси морського кабелю на відстані 0,25 милі, а від траси кабелю на переходах
через річки, озера, водосховища та канали - на відстані 100 метрів з кожного боку;
 для
наземних
і
підземних
необслуговуваних
регенераційних
(підсилювальних) пунктів кабельних ліній електрозв'язку - це ділянка землі,
обмежена замкненою лінією, віддаленою від стінок контейнера регенераційного
(підсилювального) пункту чи межі його обкладення на відстані 2 метрів;
 для випромінюючих споруд електрозв'язку - це ділянка землі, розміри якої
визначаються проектом залежно від технічних характеристик цих споруд.
Для повітряних ліній електрозв'язку, що прокладаються в лісових масивах й
інших зелених насадженнях, вирубуються просіки:
 у насадженнях заввишки до 4 метрів включно - завширшки не менше за
відстань між крайніми проводами плюс 4 метри (по 2 метри з кожного боку від
крайнього проводу до гілок дерев);
 у насадженнях заввишки понад 4 метри - завширшки не менше за відстань
між крайніми проводами плюс 6 метрів (по 3 метри з кожного боку від крайнього
проводу до гілок дерев);
 у насадженнях, де можливі випадки падіння дерев, ширина просік має
дорівнювати відстані між крайніми проводами плюс міра середньої висоти
існуючих насаджень з кожного боку. В таких місцях окремі дерева, що вищі за
середні насадження, а також сухостійні дерева поблизу просік повинні бути
вирубані.
В межах охоронних зон ліній електрозв'язку і навколо випромінюючих
споруд електрозв'язку без письмової згоди операторів телекомунікацій, а також
без присутності їх представника забороняється: [2]
 виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і земляні роботи,
а також розрівнювати грунт за допомогою бульдозера, екскаватора, скрепера,
грейдера та іншої землерийної техніки;
63

 проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибині більш як 0,3
метра;
 проводити геологознімальні, розвідувальні, геодезичні та інші роботи,
пов'язані з бурінням свердловин, розробкою шурфів і взяттям проб грунту;
 саджати дерева, розташовувати польові стани (табори), утримувати
худобу, складати матеріали, корми, добрива, розпалювати вогнища, влаштовувати
стрільбища;
 облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та інших
механізмів.
Для охорони об'єктів магістрального трубопровідного транспорту зважаючи
на їх стратегічне значення та потенційну небезпеку здійснюються такі заходи: [3]
 установлення охоронних зон для діючих та тимчасово законсервованих
об'єктів;
 організація охорони об'єктів;
 розроблення і впровадження автоматизованих систем виявлення
несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу об'єктів;
 безперешкодне
здійснення
підприємствами
магістрального
трубопровідного транспорту контролю за технічним станом та виконання
планових і аварійно-відновних робіт в охоронних зонах;
 установлення обмежень на розміщення в охоронних зонах будівель,
споруд, комунікацій і на провадження господарської діяльності у цих зонах.
Для забезпечення безпечної експлуатації об'єктів магістрального
трубопровідного транспорту, зокрема об'єктів магістральних газопроводів I і II
класу,
магістральних
нафтопроводів,
нафтопродуктопроводів,
конденсатопроводів, магістрального трубопровідного транспорту, призначеного
для транспортування рідкого аміаку та етилену, встановлюються охоронні зони
згідно з додатками 1 – 4 Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження
Правил охорони магістральних трубопроводів від 16.11.2002 р. N 1747.
На земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон,
забороняється:
 споруджувати житлові, громадські та дачні будинки;
 розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пальномастильних матеріалів;
 будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди,
автомобільні дороги I - V категорії та залізниці;
 влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що
спричиняють корозію;
 розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки
громадського транспорту, організовувати заходи, пов'язані з масовим скупченням
людей;
 кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями,
ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;
 будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок,
лісових масивів, садів, виноградників тощо;
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 зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби,
розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки.
Для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж,
забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки здійснюються
такі заходи: [4]
 відводяться земельні ділянки;
 встановлюються охоронні зони;
 визначаються мінімально допустимі відстані;
 прокладаються просіки у лісових, садових, паркових та інших
багаторічних насадженнях.
Для захисту населення від впливу електричного поля встановлюються
санітарно-захисні зони повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.
Охоронні зони електричних мереж встановлюються:
 уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і
повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по
обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на
відстань: (для повітряних ліній напругою)
 2 метрів - до 1 кВ
 10 метрів - до 20 кВ
 15 метрів - 35 кВ
 20 метрів - 110 кВ
 25 метрів - 150, 220 кВ
 30 метрів - 330, 400, 500, +(-)400 кВ
 40 метрів - 750 кВ;
 уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водоймища
(ріки, канали, озера та ін.) - у вигляді повітряного простору над поверхнею
водоймища, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидві
сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення для
судноплавних водоймищ на відстань 100 метрів, для несудноплавних - на
відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній
електропередачі, що проходять по суші;
 за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і
пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;
 уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної
ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони
лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра;
 уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у
містах під тротуарами, у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними
площинами від крайніх кабелів на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і
споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїжджої частини вулиці;
 уздовж підводних кабельних ліній електропередачі - у вигляді водного
простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами,
віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 метрів.
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Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній,
трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будьякі дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити
їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:
 будувати житлові, громадські та дачні будинки;
 складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
 розташовувати автозаправні станції або інші сховища пально-мастильних
матеріалів;
 саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення
плантацій новорічних ялинок та ін.
Висновки
При проектуванні об’єктів інфраструктури необхідно обов’язково
враховувати чи не потрапляє та чи інша земельна ділянка, або її частина, в межі
охоронних зон майбутнього об’єкту.
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Анотація
При проектуванні об’єктів інфраструктури необхідно обов’язково
враховувати чи не потрапляє та чи інша земельна ділянка, або її частина, в межі
охоронних зон майбутнього об’єкту.
Аннотация
При проектировании объектов инфраструктуры необходимо обязательно
учитывать не попадает тот или иной земельный участок, или его часть, в границы
охранных зон будущего объекта.
Abstract
When designing the infrastructure necessary to consider whether land plot falls
within the scope of protection zones of the future object
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УДК 332 (477)
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Смолярчук М. В., кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет
Сучасна система планування розвитку територій в Україні недостатньо
сформована і збалансована й не забезпечує позитивного результату в досягненні
високої економічної ефективності та екологічної безпеки у землекористуванні.
Багато з проблем населених пунктів концентрується навколо генерального плану
населеного пункту, який виступає основним стратегічним містобудівним
документом територіального планування, що визначає довгострокові перспективи
розвитку населеного пункту. Про значення генерального плану для розвитку
населеного пункту свідчить те, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі
органи в межах повноважень, визначених законом, а також Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації у разі делегування їм таких
повноважень відповідними радами згідно з генеральними планами населених
пунктів:
 готують вихідні дані для розроблення планів земельно-господарського
устрою території населеного пункту та іншої землевпорядної документації;
 розв’язують питання щодо розташування і проектування нового
будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту
тощо.
Виключно після затвердження генплану можливе використання земель за
новим функціональним призначенням. Якщо схема планування території – це
концептуальний погляд на розвиток міста або села, то генеральний план отримує
силу закону і виконання його регламентів є обов’язковим на період терміну його
дії. Генеральний план враховує не тільки побажання інвесторів з точки зору
економічного розвитку населеного пункту і окремих його частин, але в ньому
розраховується площа районів житлової, промислової, комерційної, забудови,
інженерна і соціальна інфраструктура, необхідна для функціонування, сталого та
гармонійного розвитку поселення. Також враховуються сучасні соціальні та
екологічні стандарти [1].
На сьогоднішній день для кожної адміністративно-територіальної одиниці
та населеного пункту закон встановлює обов’язкову наявність планувальних
документів в тому числі і генеральних планів населених пунктів. Проте насправді
абсолютна більшість адміністративних територіальних одиниць та населених
пунктів не має актуалізованої містобудівної документації.
Значна кількість генеральних планів населених пунктів розроблялась в 70-ті
– 80-ті роки минулого сторіччя і тому сьогодні є не придатними для застосування.
За даними Асоціації міст України, всього 39 % населених пунктів України мають
генеральні плани. Найкращі показники у міст обласного значення – 85 %, дещо
гірше – у міст районного значення та селищ міського типу – 60 % і 60 %
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відповідно. Статистику псують села – всього у 38 % українських сіл є генеральні
плани забудови. Якщо прийняти цю картину як об’єктивну, очевидну реальність,
то неймовірним виглядає припущення, що до 1 січня 2013 року 61 % населених
пунктів України мали встигнути підготувати генплани.
Розробкою нових планувальних документів не сильно переймались
протягом останніх років із кількох причин: без генерального плану чи схеми
планування території значно простіше проводити незаконні операції із землею;
для розробки планувальної документації не вистачає коштів у місцевому бюджеті;
зміна місцевого керівництва на виборах часто веде до обструкції в ухваленні
навіть розробленої при попередньому керівництві планувальної документації.
Ось і маємо ситуацію, яка склалась на сьогодні. Є багато відмінностей і
упущень між генеральним планом в попередньому законі «Про планування і
забудову територій» і діючому на сьогоднішній день законі «Про регулювання
містобудівної діяльності».
Зокрема новий закон створює (чого не було раніше) умови для внесення
громадянами та юридичними особами пропозицій. Однак, безглуздо
стверджувати, яким чином людина внесе пропозиції до генплану відразу після
початку роботи над ним фахової структури (тобто, ще до того, як якийсь проект
генплану буде готовий) — невідомо. Ще одна новизна закону – попередній
розгляд генпланів «архітектурно-містобудівними радами». Однак, оскільки такі
ради мають категорію «дорадчих органів», навряд чи це матиме реальний вплив
на результат.
Таким чином, замість строкового документу, який через певний період
може бути замінений більш досконалим, ми маємо той, що майже неможливо
(дуже важко) відмінити чи замінити. До речі, норми старого закону більш
детально описують як процес створення генпланів, так і склад цих документів.
Ще одним упущенням закону є – частина 9 статті 17: «Зміни до генерального
плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять
років. Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який
затверджував генеральний план населеного пункту. Питання про дострокове
внесення змін до генерального плану населеного пункту може порушуватися
перед відповідною сільською, селищною, міською радою відповідною місцевою
державною адміністрацією». Перша проблема, а чому саме раз на п’ять років?
Раніше було так: «Зміни до містобудівної документації вносяться рішенням ради,
яка затвердила містобудівну документацію, після погодження з відповідним
спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури».
Тобто, виникла потреба, змінилися умови, створилися певні труднощі з
реалізацією генплану – і рада може ініціювати внесення змін до Генплану. Тепер
їй необхідно звертатися до місцевої державної адміністрації, щоб та «порушила»
це питання перед нею…
З іншого боку, держава отримує додаткові важелі тиску на місцеві ради,
адже усім зрозуміло, що «порушувати» питання про зміни до генплану виконавча
влада буде на свою користь, а у разі конфлікту інтересів виконавчої влади та
територіальних громад – взагалі не порушуватиме його перед відповідною радою.
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Ще одна новина – пункт 10 тієї ж статті: «10. Генеральні плани населених
пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними
сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях протягом трьох
місяців з дня їх подання».
Тобто, відмова у затвердженні поганого, виконаного неякісно генплану, не
входить у компетенцію ради, що його замовила! Якщо рада не затвердить
невдалий генплан – вона порушить цей Закон. Взагалі, це зводить нанівець усі
залишки місцевого самоврядування. А головним органом, що визначатиме
розвиток міста/села/селища стає розробник Генплану (тобто виконавча влада), до
речі, ще й безстроково.
Не виключенням є і пункт 11 цієї ж статті 17, який не можна не назвати
«довгоочікуваним»: «Загальна доступність матеріалів генерального плану
населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу
місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової
інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім
частини, що становить державну таємницю та належить до інформації з
обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може
включатися до складу генерального плану населеного пункту як окремий розділ».
Тобто якщо «може як окремий розділ», то значить, що може той генплан лежати у
відкритому доступі, а може й не лежати, бо є там суворо секретна частина, яка не
є «окремим розділом»…[2, 4].
Є ще й інші неточності у новому Законі «Про регулювання містобудівної
діяльності», але ми зупинялись лише на деяких з них.
В Україні, розроблення планувальної, містобудівної документації, в тому
числі і генеральних планів населених пунктів має стати невід’ємною частиною
розробки стратегії регіонального та місцевого розвитку, без яких складно взагалі
уявити якийсь перспективний розвиток територій [3, 5].
Слід досить розумно підходити до етапності робіт з формування комплекту
місцевих планувальних та містобудівних документів. Адже зрозуміло, що не
можливо відразу віднайти у місцевих чи в Державному бюджеті достатніх коштів
аби відразу розробити генеральні плани для всіх населених пунктів України. Але
це й не потрібно. Сільські території, значна кількість їх сіл має населення менше
100 осіб, не є центрами сільрад і мають дуже тривожну демографічну складову.
Розробка генерального плану для такої категорії сіл сьогодні навряд чи зможе
забезпечити їх розвиток, але кошти будуть витрачені.
Саме тому варто піти від головного, пріоритетного і розпочати розроблення
планувальної документації із схем планування території районів, а далі
розробляти генеральні плани міст районного значення, селищ, сіл – центрів
сільрад, чи центрів можливого економічного зростання, що мають для цього
реальні економічні передумови.
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УДК 332.37
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Солярчук Ю. Д., кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет
Управління земельними ресурсами заслуговує особливої уваги. В Указі
Президента України від 4 лютого 2000 р. „Про заходи щодо розвитку та
регулювання
ринку
земель
населених
пунктів,
інших
земель
несільськогосподарського призначення” визначені основні напрями розвитку
ринку землі в населених пунктах:
 безоплатну передачу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення у власність громадянам України та продаж цих земельних
ділянок суб’єктам підприємницької діяльності;
 формування інфраструктури ринку землі, забезпечення її функціонування,
створення умов для розвитку конкуренції, забезпечення прозорості операцій
та зменшення інвестиційного ризику на цьому ринку;
 запровадження в Україні ефективної системи вивчення попиту та
пропозицій, розвиток менеджменту та маркетингу на ринку землі;
 забезпечення оцінки земельних ділянок несільськогосподарського
призначення в ринкових умовах;
 створення механізму узгодження приватних, громадських, державних
інтересів у процесі функціонування ринку землі;
 забезпечення правового захисту прав учасників ринку землі;
 удосконалення економічних, правових засад механізму функціонування та
регулювання ринку землі, створення прозорої інформаційної системи для
забезпечення функціонування і регулювання цього ринку.
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Земельна ділянка є об’єктом управління земельними ресурсами.
Досвід управління земельними ресурсами свідчить, що кожний суб’єкт
управління повинен володіти знаннями землевпорядного процесу всього циклу
землевпорядних робіт. Глибоке розуміння цього процесу дозволить прийняти
оптимальні управлінські рішення щодо використання земельних ділянок на
забудованих територіях. Щоб забезпечити правові умови використання цих
ділянок, потрібно встановити їх межі. Система землевпорядних заходів щодо
встановлення меж земельних ділянок передбачає:
 розробку проектів поділу території кварталу (мікрорайону);
 техніко-економічне обґрунтування розміру земельної ділянки;
 визначення та встановлення на місцевості меж земельної ділянки;
 визначення та опис меж об’єктів сервітут в і зон з особливим режимом
використанням земель;
 підготовку документів, що посвідчують право у власності або право
користування землею;
 проведення державної землевпорядної експертизи;
 реєстрацію земельних ділянок і прав власності на них, правових обмежень,
обтяжень та сервітутів.
Поділ території на земельні ділянки та закріплення прав власності на них
здійснюються не підставі розроблених і затверджених проектів поділу території
кварталу (мікрорайону) з урахуванням існуючої мережі землекористувань.
Проект поділу території передбачає:
 розмежування та об’єднання земельних ділянок;
 випрямлення зовнішніх меж: земельних ділянок тощо.
У випадках, коли існуючу земельну ділянку перетинає юридичне
встановлена червона лінія, ділянка поділяється на дві частини, кожна з яких
оформляється як самостійна одиниця.
На підставі встановлених на місцевості меж земельних ділянок після
проведення державної землевпорядної експертизи видаються документи, які
посвідчують право на землю.
Умови ринкової економіки зініціювали розробку планів земельногосподарського устрою в населених пунктах.
При цьому Генеральні плани забудови за своїм завданням, змістом,
юридичною невизначеністю вже не можуть служити документом, який регулює
використання земель, а тому не може безпосередньо впливати на процес
використання земельних ділянок.
Світовий досвід розвинутих країн показує, що „зоннінг” є найбільш
досконалим механізмом управління використанням земель (ринку землі та
нерухомості).
В ринкових умовах особливого значення набирає економіко-планувальне
зонування. З виокремленням видів використання землі в тій чи іншій
планувальній зоні реально виникає питання перерозподілу земельних ділянок.
Адже стихійне формування мережі землекористувань у населених пунктах
призвело до необґрунтованих параметрів землекористувань, їх просторового
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розміщення, відсутності оцінки їх впливу на навколишнє середовище, що
абсолютно не узгоджується з вимогами ринкової економіки. Тільки системний
підхід при організації мережі землеволодінь і землекористувань, може адаптувати
їх до умов ринку. Це означає, що при перерозподілі землі повинні
встановлюватись оптимальні параметри землекористувань і землеволодінь,
зручне їх розміщення в просторовому середовищі, виходячи з господарськовиробничої діяльності, оцінюватись вплив на навколишнє середовище,
відповідність забезпечення належних соціально-економічних, естетичних та
інших умов для жителів конкретного населеного пункту.
Складовою частиною плану земельно-господарського устрою є кадастровий
план обмежень і обтяжень у використанні земель.
Плани земельно-господарського устрою використовують при розмежуванні
земель державної і комунальної власності.
На графічному матеріалі відповідно до прийнятих умовних позначень
показуються:
 межі адміністративно-територіальних, утворень, кадастрові квартали та
зони, окремі земельні ділянки, їх кадастрові номери;
 об’єкти, які мають особливий режим діяльності;
 межі зон обмежень та обтяжень.
До плану обмежень та обтяжень додаються:
 пояснювальна записка;
 документи, які підтверджують обмеження та обтяження;
 відомості обчислення та визначення на місцевості зон обмеженого режиму
землекористування;
 матеріали узгодження документів, підготовлених у процесі розробки плану;
 матеріали розгляду та затвердження документації;
 відомості про виготовлення і видачу кадастрового плану обмежень та
обтяжень, а також про порядок внесення поточних доповнень і змін;
 додатки.
Встановлення зон обмеженого режиму землекористування проводиться для
об’єктів, визначених законодавчо-нормативними документами, зокрема для:
 охоронних зон;
 зон санітарної охорони; санітарно-захисних зон;
 зон особливого режиму використання земель.
У разі складання плану земельно-господарського устрою як розділу
Генерального плану він розглядається і затверджується у складі Генплану і
виступає єдиним правовим документом при управлінні земельними ресурсами в
населених пунктах.
Вдосконалення системи управління земельними ресурсами повинно
здійснюватись на основі проектів (схем) землеустрою, нормативно-правових
актів, бути адекватними перетворенням, які здійснюються в економіці України.
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АНАЛІЗ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНІВ «РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬ» ТА «ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ»
Трегуб М.В. аспірант, Київський національний університет будівництва і
архітектури,
Хомяк Ю.Є.
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
Актуальність теми
У кожній країні земельні ресурси відіграють найголовнішу роль у
економічній складовій сталого розвитку суспільства. Тому всі землі незалежно від
їх категорії перебувають під особливою охороною держави, а їх використання
повинно ґрунтуватись на принципах раціонального використання. Не
виключенням є і Україна, відповідно до Конституції України [1], земля є
основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною
держави.
З огляду на сільськогосподарську спрямованість землекористування на
території України, зміст раціонального використання і охорони земель добре
обґрунтований лише для земель сільськогосподарського призначення.
Неузгодженість та невідповідність тлумачення термінів у нормативноправових актах України та наукових видання завжди було і є важливою
проблемою в питаннях правового регулювання управління земельними
ресурсами. Відсутність єдиних підходів до трактування термінів «раціональне
використання землі» та «охорона земель» в екологічному та земельному
законодавстві потребує ґрунтовного дослідження з урахуванням тенденцій
майбутнього становлення земельного законодавства в Україні для різних
категорій земель
Виклад основного матеріалу дослідження.
Дослідженням питання щодо вірного і чіткого тлумачення та трактування
термінів у земельному законодавстві України займається вузьке коло науковців. З
огляду на докорінну зміну земельного законодавства, термінологічна складова не
є достатньо опрацьованою та єдино вірною.
Раціональний (лат.) – такий, що ґрунтується на вимогах розуму, логіки;
спрямований до кращого, розумнішого застосування чого-небудь; доцільний [8].
У [1] встановлюється важливість земельних ресурсів для всіх складових
життєдіяльності людини. Відповідно до Закону України «Про охорону
навколишнього середовища» [5], невід’ємною умовою сталого економічного та
соціального розвитку України є охорона та раціональне використання земельних
ресурсів.
Згідно із Земельним кодексом України [6], раціональне використання
земель є одним з головних принципів, на яких базується земельне законодавство.
Відповідне твердження не можна назвати тлумаченням цього терміну, адже воно є
узагальненим.
У пункті 2 статті 19 закону України «Про оренду землі» [3] йдеться про те,
що «при передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного
73

сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди ділянок
визначається з урахуванням періоду ротації сівозміни згідно з проектом
землеустрою». Цей пункт вказує на необхідність створення стійких землеволодінь
та землекористувань, а найголовніше на необхідність їх раціонального
використання, контролю та охорони земель.
У Стандарті [7] приведено таке тлумачення терміну «раціональне
використання земель» – забезпечення усіма землекористувачами в процесі
виробництва максимального ефекту при здійсненні мети землекористування з
урахуванням охорони земель та оптимальної взаємодії з природними факторами.
Нерозривним поряд з терміном «раціональне використання земель» є термін
«охорона земель». Питання охорони землі займає важливе місце в законодавстві
України, зважаючи на специфіку земель як засобу виробництва та основної умови
життєдіяльності людини.
Згідно зі статтею 162 [6] та статтею 1 [4], охорона земель — це система
правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на
раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню
земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від
шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів,
підвищення
продуктивності
земель
лісогосподарського
призначення,
забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
У статті 1 [2] охорона земель — система правових, організаційних,
економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне
використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель
сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист
від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості
ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення
особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення.
Хоч відмінності між двома останніми варіантами незначні, але друге
трактування є більш ємним та уточненим, що свідчить про його опрацьованість.
Висновки та пропозиції.
Проблема вірного вживання, трактування та розуміння термінів
«раціональне використання земель» та «охорона земель» в умовах гострого
екологічного стану України дуже важлива. Правильне тлумачення цих термінів не
стосується лише земельного законодавства, а включає в себе всі складові
нормативно-правового забезпечення питання охорони навколишнього природного
середовища. За результатами аналізу термінів «раціональне використання
земельних ресурсів» та «охорона земель» у нормативно-правових актах та
наукових публікаціях можна зробити такі висновки:
1. У нормативно-правових актах України існує не велика кількість трактувань
термінів «раціональне використання земель» та «охорона земель».
2. Існує необхідність у створенні окремого розділу Земельного кодексу
України, в якому потрібно представити усі основні трактування термінів та
понять, що регулюють земельні відносини.
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Також пропонується визначення термінів «раціональне використання» та
«охорона земель» в залежності від категорії земельних ділянок. Вплив категорії
земель на термінологічну складову достатньо великий, тому в залежності від
категорії земель специфіка тлумачення термінів дещо відрізняється.
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ВПЛИВ ВИБОРУ ПОВЕРХНІ ВІДНОСНОСТІ І СИСТЕМИ КООРДИНАТ
НА ТОЧНІСТЬ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ
Хохлов О.Г., кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
При зрівноважуванні державних мереж триангуляції у виміряні довжини
базисів вводять поправки за перехід на поверхню референц-еліпсоїда
Красовського і на площину проекції Гауса-Крюгера. Сумарна величина цих двох
поправок істотна і безпосередньо виміряні довжини вихідних сторін значно
відрізняються від довжин, які приймаються при зрівноважуванні. Це вносить
спотворення в великомасштабні плани та ускладнює використання їх для
проектування і будування.
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Поправка за віднесення базису на поверхню референц-еліпсоїда ∆В= ав-АВ
вираховують за формулою:

B  

BH m  hm  ,
R

(1)

де В – довжина виміряного базису;
Hm – середня позначка виміряного базису над геоїдом;
hm – висота геоїда над поверхнею референц-еліпсоїда в місці розташування
базису;
Rα – радіус кривизни перерізу земного еліпсоїду по лінії базису.
Якщо прийняти величину Rα, яка буде дорівнювати 6370 км, тоді з (1)
отримаємо:

B  B
або

H m  hm
6370

(2)

B  

B
6370

на кожні 100 м висоти базису над референц-еліпсоїдом.
Розглянемо, як ця поправка впливає на результати вимірювань у
м. Кременчуці Полтавської області.
Позначки м. Кременчука мають значення від 63,0 м (узріз берегу р.Дніпро)
до 99,0 м (район міського водоканалу). Розрахуємо поправки за віднесення базису
на поверхню референц-еліпсоїда ∆B, які наводяться нижче.
Hm + hm, м 60
70
80
90
100
∆B
B/106167 B/91000
B/79625
B/70778
B/63700
Як видно з наведених даних ця поправка зростає з збільшенням позначки
поверхні землі. Крім того величина поправок значна, тому її необхідно
враховувати.
Державні мережі триангуляції редукують на площину координат проекції
Гауса-Крюгера в 6-ти градусних зонах. При цьому редукуванні довжини сторін
триангуляції отримують збільшення. Чим більша відстань сторони триангуляції
від вісьового меридіана, тим більше вона спотворюється.
Відстань S по прямій лінії між двома точками на площині вираховується за
формулою:

Y 2m
( y ) 2  ,
(3)
S  s 1 


2
2
2 R m 24 R m 

де s- відстань між даними точками на еліпсоїді по геодезичній лінії;
Rm – середній радіус кривизни для середньої точки лінії;
Ym – середнє значення з ординат кінців лінії;
∆y – приріст ординат кінців лінії y2 - y1.
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y 2

З рівняння (3) значення

24 Rm

2

- значно менше впливає на кінцевий

результат, то якщо обмежуватись першим членом рівняння (3), поправку за
редукування вираховують за формулою:

S  S 

Ym 2
2 Rm

(4)

2

Ця поправка завжди додатня. Але поправка за редукуванням базису на
поверхню земельного еліпсоїду (2) завжди від’ємна.
Для зменшення впливу спотворення при редукуванні пропонується
застосувати метод перетворення координат шляхом переносу початку системи
координат у вершину полігонометричного ходу.
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УДК 332.3:631
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВА ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
Хрищук С.Ю., аспірант
Київський національний університет будівництва і архітектури
Сучасний етап реформування земельних відносин характеризується
завершенням створення приватних землеволодінь та землекористувань як об’єктів
власності та користування. Цей процес супроводжується здебільшого
формуванням нестійких землеволодінь (землекористувань), що свідчить про
невідкладність вирішення питання раціонального використання земельного фонду
з метою формування високопродуктивних ландшафтів.
Одним з основних завдань сучасного раціонального використання земель є
їх оптимізація - процес встановлення такої структури земельних угідь, яка
найбільшою мірою буде забезпечувати ефективне використання земель в межах
еколого-безпечного землекористування. Останнє можна охарактеризувати як
процес організації землеволодінь та землекористувань із врахуванням комплексу
еколого-економічних заходів щодо формування території.
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В Україні розрізняють декілька напрямів оптимізації: екологічний,
економічний, соціальний (таблиця). Їх поєднання дає можливість застосувати
комплексний підхід до формування землекористувань, раціональне їх
використання. Основна складність оптимізації земель полягає в розумінні
економічних та екологічних потреб (протиріч між ефективним та екологобезпечним землекористуванням). Однак, визначаючи економічну оптимальність
землекористування, необхідно виходити з постулату: економічна доцільність
зумовлюється екологічною допустимістю [1,c.134]. Виконання принципу
екологічної
допустимомті
землекористування,
екологічної
безпеки
передбачається й „Загальнодержавною програмою формування Національної
екологічної мережі України на 2000-2015 роки” [2,с.2], затвердженою Законом
України від 21.09.2000 р., для збільшення площі національної екологічної мережі
передбачено створення лісових насаджень та полезахисних лісових смуг,
залуження земель, проведення консервації деградованих і забруднених земель із
наступним їх частковим залісненням.
Таблиця 1 - Сучасні напрями оптимізації земель
Напрям
оптимізації
Екологічна

Економічна

Соціальна

Змістовне наповнення
конкретного напряму
комплекс
заходів
щодо
зменшення
антропогенного навантаження на землі, а також
збереження,
відновлення
та
розширення
екологічно-стабільних територій (земель, зайнятих
під
багаторічними
насадженнями,
луками,
пасовищами, водами, лісами);
- отримання максимального прибутку, що
забезпечується використанням земель саме в межах
тих угідь, для яких вони максимально придатні, де
будуть давати найвищий дохід (створення
ефективної
структури
сільськогосподарських
угідь);
система
суспільних
потреб,
а
саме:
високоефективне
використання
земельноресурсного
потенціалу,
збільшення
валової
продукції сільського господарства, забезпечення
екологічно сприятливих для проживання людей
територіальних умов тощо.

Сьогодні вирішення завдань раціонального використання та охорони земель
в більшості випадків не вдається досягти, зокрема, через неузгодженість норм та
стандартів в галузі охорони земель. Так, практично неврегульованими
залишаються питання стандартизації та нормування у галузі охорони земель та
відтворення родючості ґрунтів, адже дотепер практично не розробленими
залишаються передбачені чинним законодавством відповідні нормативні
документи із стандартизації. Зокрема, залишилися нереалізованими положення
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проекту постанови КМУ "Про затвердження нормативів оптимального співвідношення
земельних угідь", розроблені Держкомземом України у лютому 2009 року [2].
Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що процес
оптимізації земель є досить важливим при формуванні раціонального
землекористування, оскільки передбачає застосування комплексного підходу
(базується на поєднанні основних напрямів оптимізації) та всеохоплюючий аналіз
існуючого використання земель. Для реалізації основних завдань раціонального
використання необхідно також вдосконалити нормативно-законодавчу базу.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
УДК 502.054.4
ПОБУДОВА КАРТИ ШУМУ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ МІСТА ПОЛТАВА
Абракітов В.Е., доктор технічних наук, доцент
Харківський національний університет міського господарства
Постановка проблеми в загальному вигляді
Для боротьби з шумом у містобудуванні необхідно мати картину його
поширення в міській забудові, себто виникає необхідність у картографуванні
шумового режиму. Карта шуму - графічне зображення картини розподілу шуму на
території. Точки з однаковими значеннями рівня звуку (або рівнів звукового тиску
в певних смугах частот) з'єднують між собою ізолініями. Області простору з
однаковими рівнями шумового забруднення, як правило, заливають однаковими
кольорами. Карта шуму дає наочне подання про шумовий режим досліджуваної
території. Вона може розглядатися як розділ генерального плану, що фіксує
сучасний стан шумового режиму в місті.
Згідно [1]: «…Карты шума улично-дорожной сети составляются
на
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текущий период, расчётные и перспективные сроки и должны входить в состав
проектной документации при разработке технико-экономических основ развития
города, генерального плана города, проектов детальной планировки его районов и
схем санитарно-гигиенической оценки существующего и прогнозируемого
состояния окружающей среды. Карты шума служат основой для оценки
существующего и прогнозируемого шумового режима на улицах и дорогах и
примагистральных территориях города, а также для разработки организационноадминистративных, архитектурно-планировочных и строительно-акустических
мероприятий по снижению транспортного шума».
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Картографуванню шумового режиму присвячені роботи багатьох авторів,
слід яких особливо слід відзначити [2, 3].
Існує, принаймні, два принципово різних підходи до програмного
забезпечення, використовуваного для створення карт шуму. Відповідно до
першого з них, використають універсальні багатофункціональні геоінформаційні
програмні комплекси, потенційно здатні вирішити безліч різноманітних завдань.
Частковим випадком одного з таких завдань є побудова саме карт шуму. Однак
розроблювачеві необхідно запрограмувати дане програмне забезпечення на
виконання саме його завдання: (тобто, примусити його будувати саме карти
шуму). Відповідно до другого підходу, для створення карт шуму використають
вузькоспеціалізоване програмне забезпечення, спеціально створене для даної
мети. Ніякі інші завдання, крім виконання споконвічно закладених у нього
акустичних розрахунків, воно вирішувати не вміє. Прикладом такого програмного
забезпечення є, зокрема, закордонні програмні комплекси MapNoise, SoundPlan,
Mitha, Cadna и др., а також російський ExNOISE [4].
Викладення основного матеріалу досліджень
Нашим особистим внеском у рішення проблеми боротьби із шумом
з'явилися дослідження шуму у багатьох містах України, котрі включають себе
проведення натурних вимірів, їхню обробку та побудову карт шуму, притому ми
завжди у всіх випадках використовуємо перший підхід із декларованих вище. При
тому застосовується наш власний винахід [5], створений спеціально для цієї мети,
та розроблене нами теоретичне забезпечення [6].
Наш багатий власний досвід побудови карт шуму різних населених пунктів
України цього разу поширено на м. Полтава, і він є продовженням адекватних
досліджень, в ході яких нами попередньо вже було побудовано карти шуму міст
Харкова [6, 7, 8], Донецька [9] та Київа [10], а також інших населених
пунктів(наприклад, невеличкого райцентру – м. Василівки Запорізької обл.[11]).
Наше власне дослідження проводилося з використанням апаратних і
програмних засобів, докладно описаних у роботах [5, 7, 8] та, відповідно до
загальноприйнятої практики геоінформаційних досліджень, ділилися на два
послідовних етапи (рис. 1) - польовий (натурні виміри акустичних параметрів) і
камеральний (обробка отриманих результатів, побудова карт шуму).
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Рис.1 – Наочна схема організації досліджень
Для розглянутого випадку побудови карт шуму (рис. 3) використані
нормативні значення параметрів шуму згідно п. 5 таблиці 1 СНиП II-12-77 [12] з
виправленнями на місце розташування об'єкта й на час доби. Одержуємо
нормативи, зазначені в табл. 1.
Таблиця 1 – Нормативні значення рівнів звуку й звукового тиску
Приміщення
й території

Рівні звукового тиску L (еквівалентні рівні
звукового тиску Lэкв) у дБ в октавних смугах
частот зі середньогеометричними частотами
(надалі – f), Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Нормативні 82 72
64
59
55
52
50
48
значення

Рівні звуку LА й
еквівалентні
рівні звуку LАэкв
у дБА
60

Після проведення польового етапу досліджень (себто - натурних вимірів) на
території м. Полтава одержуємо схему із вихідними даними акустичних вимірів
(рис. 2) і переходимо до камерального етапу.

81

Рис. 2 – Карта центральної частини м. Полтава із нанесеною на неї схемою
розташування контрольних точок та спектрами шуму, виміряними нами на
території міста в кожній контрольній точці
Приступаємо до обробки даних. Картографічна підоснова векторизується,
позбавляється непотрібних деталей. Формується шар даних акустичних вимірів,
куди вносяться виміряні спектри з рис. 2. Спектри шуму перетворюються в
таблицю атрибутів шару акустичних вимірів із відповідними полямидля даних
«рівні звуку, дБА», рівні звукового тиску в октавних полосах частот «31,5», «63»,
«125», «250», «500», «1000», «2000», «4000», «8000» Гц, куди вносяться дані
кожного спектру, виміряного в кожній контрольній точці. Потім із застосуванням
математичної моделі розподілу звукової енергії на території населених пунктів,
захищеної патентом України [5], будуємо карту шуму. Це вкрай неважко,
оскільки комп’ютер виконує мільйони розрахунків за долі секунди, і миттєво
видає кінцевий результат.
Обговорення результатів досліджень
На рис. 3 наведена карта шуму досліджуваного району – центр м. Полтава,
що характеризує розподіл рівнів звуку, виражених у дБА.
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Рис. 3 – Карта шуму центральної частини м. Полтава – результат наших
досліджень. Червоним кольором позначено зони із перевищенням рівнів над
нормативними, зеленим – зони акустичного комфорту (по рівням звуку, дБА).
Ще 9 карт шуму для цього ж випадку, побудованих кожна у відповідних
октавних полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц ми
наводимо на рис. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 відповідно. Їх можна розглядати як
додаткові до основної. Досвід публікації харківських та київських карт шуму
свідчить, що найбільш важлива інформація міститься саме в основній карті шуму
із рівнями звуку, дБА, а не в пооктавних картах шуму.
Можливо побачити, що значна частина досліджуваної ділянки перебуває в
зоні акустичного дискомфорту, що характеризується значним перевищенням
рівнів звуку над припустимими значеннями на внутриквартальній території, та
досліджувана ділянка вимагає значного втручання в плані активного застосування
шумозахисних заходів.
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Рис. 4 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у октавній
смузі із середньогеометричною частотою 31,5 Гц, дБ

Рис. 5 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у октавній
смузі із середньогеометричною частотою 63 Гц, дБ
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Рис. 6 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у октавній
смузі із середньогеометричною частотою 125 Гц, дБ

Рис. 7 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у октавній
смузі із середньогеометричною частотою 250 Гц, дБ
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Рис. 8 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у октавній
смузі із середньогеометричною частотою 500, дБ

Рис. 9 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у октавній
смузі із середньогеометричною частотою 1000 Гц, дБ
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Рис. 10 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у
октавній смузі із середньогеометричною частотою 2000, дБ

Рис. 11 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у
октавній смузі із середньогеометричною частотою 1000, дБ
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Рис. 12 – Карта шуму. Побудовано за значеннями рівнів звукового тиску у
октавній смузі із середньогеометричною частотою 2000 Гц у в контрольних
точках, дБ
Висновки
Створення карт шуму дозволяє здійснювати моніторинг акустичного
забруднення навколишнього середовища, вивчити закономірності поширення
шуму в міській забудові, коректувати проектні рішення і т.п. Так, в роботах [6 10] описано наші аналогічні дослідження в центральних частинах м. Київа та
Харкова, що є адекватними за методикою виконання. Зіставляючи карти шуму
крупних міст України, що були побудовані нами раніше, можемо, наприклад,
зробити висновок, що в Києві, особливо в районі центру, (вул. Хрещатик та ін., де
ми виконували особливо ретельне та детальне картографування), шумове тло
найсильніше та охоплює більшу частину території міста, аніж в Харкові та
Донецьку.
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УДК 332
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА
КАДАСТРУ
Анопрієнко Т.В., старший викладач
Харківська національна академія міського господарства
З кожним днем дедалі більше поширюється вплив інформаційних
технологій у різні галузі народного господарства. Життя людини набагато
спростилося, і в той же час, ускладнилося, із впровадженням сучасної
комп’ютерної техніки. Ряд складних задач легко розв’язується в наш час за
допомогою відповідного програмного забезпечення. Сучасні програмні
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комплекси дають змогу без ґрунтовних пізнань багатьох галузей науки виконати
певні дії (вирішити окремі завдання) без залучення відповідних
висококваліфікованих фахівців, так як їх досвід і знання були вже використані під
час розробки відповідного програмного комплексу, що зменшує вплив людського
фактору на рівень і якість виконання завдання. Досить актуальним є використання
ГІС – технології у різних галузях народного господарства, у тому числі у сфері
землеустрою та земельного кадастру.
Перший крок до запровадження автоматизації ведення державного
земельного кадастру в Україні зроблений в 1993 році під час прийняття постанови
Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 № 15 «Про порядок ведення
державного земельного кадастру» [1], завдяки якій відбулася зміна ідеології
отримання, збору і систематизації кадастрових даних. Наступним законодавчим
етапом можна вважати прийняття Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» (01 липня 2004 р.) [2], яким
передбачено створення у складі державного земельного кадастру єдиної системи
державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно,
обмежень цих прав – Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень.
На сучасному етапі прийнятий Закон України «Про державний земельний
кадастр» (07 липня 2011 р.) [3], який розглядає Державний земельний кадастр, як
єдину державну геоінформаційну систему відомостей про землі, розташовані в
межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх
використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх
оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Важлим є факт
інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру, містобудівного
кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем.
Отже, на сьогоднішній день законодавством передбачена систематизація
відомостей із застосуванням ГІС-технологій про:
 землі, розташовані в межах державного кордону України;
 цільове призначення земель;
 обмеження земель у використанні;
 кількісну і якісну характеристику земель;
 оцінку земель;
 розподіл земель між власниками і користувачами.
Окрім систематизації відомостей державного земельного кадастру широко
використовується ГІС і під час створення та отримання відповідних даних. Так, у
ХХІ столітті доведена актуальність і ефективність застосування ГІС-технологій у
сфері оцінки. Враховуючи стрімкий розвиток інформаційних технологій і
ефективне використання їх у різни галузях Порядком нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
(2006 р.) [4] передбачено використання ГІС-технологій та електронних цифрових
карт відповідних масштабів при встановленні значення локального коефіцієнта
(Км3) для окремої земельної ділянки.
У статті 23 Закону України «Про оцінку земель» [5] зазначено, що
відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів видається
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витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної
ділянки. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться
юридичними особами, що володіють необхідним технічним і технологічним
забезпеченням та у складі яких працює не менше двох сертифікованих інженерівземлевпорядників. За результатами нормативної грошової оцінки земельних
ділянок складається технічна документація. Отже розробники технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів і особи які
видають витяг з цієї документації це різні особи, тому дуже важливо, щоб
користування матеріалами було зручним, видача витягів займала, як найменше
часу, а результат був достовірним. Для вирішення цих задач застосовують
відповідні програмні комплекси.
ГІС – технології відкривають широкий спектр можливостей, як на стадії
отримання та обробки даних, далі при рішенні поставлених задач (наприклад
проведенні нормативної грошової оцінки земель), так і при формуванні
результатів виконаної задачі (складання технічної документації) та можливості
послідуючого використання відповідних даних при вирішенні наступних задач,
вихідними даними яких є проміжні або кінцеві результати інших робіт (надання
витягів з технічної документації).
Особливої уваги заслуговують такі властивості притаманні ГІС –
технологіям, як можливість одночасного врахування декількох факторів,
проведення аналізу, формування баз даних.
Досить важливим є той факт, що грошова оцінка земель виконана за
допомою ГІС - технологій дає змогу формувати геобази даних, які, у свою чергу,
будуть взаємодіяти з різними галузями народного господарства та надавати великі
можливості зручного користування даними. Електронні цифрові карти надають
більш широкі можливості, щодо проведення моніторингу стану використання
земельних ресурсів, охорони земельних та інших природних ресурсів,
моніторингу екологічного стану навколишнього середовища.
Застосування ГІС - технологій надає змогу виконувати різні складні задачі,
таки як оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру (ст. 36 Закону
України «Про державний земельний кадастр» [3]). На офіційному веб-сайті
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (Державного
агентства земельних ресурсів України) оприлюднюються відомості Державного
земельного кадастру про:
а) межі адміністративно-територіальних одиниць;
б) кадастрові номери земельних ділянок;
в) межі земельних ділянок;
г) цільове призначення земельних ділянок;
ґ) розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид
речового права);
д) обмеження у використанні земель та земельних ділянок;
е) зведені дані кількісного та якісного обліку земель;
є) нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;
ж) земельні угіддя;
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з) частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору
суборенди земельної ділянки;
и) координати поворотних точок меж об'єктів кадастру;
і) бонітування ґрунтів.
Отже запровадження автоматизованих систем та ГІС-технологій у сфері
землеустрою та кадастру:
 стало нагальною потребою сьогодення;
 є надзвичайно актуальним в умовах відкритої економіки країни, як бази
управління земельними та іншими ресурсами;
 надало змогу виконувати різноступеневі задачі;
 створило умови для об’єднання відомостей різних кадастрів і систем, у тому
числі для ведення ефективного моніторингу та оптимального управління
різних галузей народного господарства;
 забезпечило можливість оперативного виявлення і усунення помилок;
 дані, отримані під час проведення нормативної та експертної грошової
оцінки, а також аналіз найбільш ефективного використання земельних
ділянок можуть широко застосовуватися при проведенні інших земельнокадастрових робіт, плануванні і забудові населених пунктів, під час
розроблення проектів встановлення перспективних меж населених пунктів
тощо.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА
КАДАСТРОВИХ СИСТЕМАХ
Бондаревська Т.Г., викладач ІІ категорії
Бобринецький технікум ім.В.Порика Білоцерківського національного аграрного
університету
Останнє десятиріччя розвитку топографо-геодезичної та картографічної
діяльності характеризується розвитком геоінформаційних технологій, глобальних
систем визначення місцезнаходження об’єктів, аерокосмічних систем високої
роздільної здатності для отримання інформації про Землю, цифрових методів
обробки зображень та геопросторової інформації тощо.
Потреби суспільства в актуальній географічній інформації та потужні
можливості ГІС стимулювали розвиток інформаційних технологій, які
забезпечують масовий збір, збереження, оброблення, використання і поширення
геопросторових даних. Серед них:
- дистанційне зондування Землі, включаючи багатозональне, інфрачервоне,
лазерне та радарне знімання;
- глобальні системи супутникового позиціювання, включаючи GPS
(глобальну систему позиціювання GPS - США) і ГЛОНАСС (глобальну
навігаційну супутникову систему - Росія) для використання при рішенні
геодезичних і навігаційних задач, включаючи побудову або згущення геодезичних
мереж, а також інших задач позиціювання, безпосередньо пов'язаних з масовим
виробництвом геопросторових даних;
- цифрове картографування, створення цифрових моделей місцевості та баз
геопросторових даних як основи для геоінформаційного аналізу і моделювання;
- публікація цифрових картографічних матеріалів, включаючи WEB –
картографування в Інтернет та створення інтерактивних електронних карт;
- лазерне наземне та аерокосмічне сканування місцевості та різноманітних
об’єктів для створення високоточних тривимірних моделей.[1]
На стан справ у цій сфері здійснюють вирішальний вплив такі основні
тенденції та чинники:
1. Рішення України про набуття асоційованого членства в Європейському
Союзі та підготовка до вступу в Північноатлантичний Союз;
2. Розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій, який
спричинить необхідність організаційних та інституційних змін у сфері топографогеодезичної та картографічної діяльності.
3. Глобалізація економіки та зростання внутрішньої і зовнішньої
конкуренції.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України важливе
значення має застосування геоінформаційних технологій для реалізації земельної
реформи, формування кадастру нерухомості та природних ресурсів, розвитку
навігаційної інфраструктури транспортних коридорів, ведення моніторингу
екологічної ситуації, інтегрування в міжнародні структури та в глобальний
інформаційний простір. Сучасні геоінформаційні ресурси створюються у
93

результаті застосування новітніх високих технологій, зокрема: дистанційного
зондування землі, цифрової фотограмметрії, GPS – вимірювань, баз даних та
інформаційних комп’ютерних мереж. Для території України мова йде про сотні
тисяч та мільйони, об’єктів і явищ, які повинні бути закоординованими та
розміщеними в єдиному геоінформаційному просторі [4].
Основні проблеми розвитку геоінформатики
1. Недостатня координація та співробітництво між різними організаціями
державного і суспільного секторів
2. Нерівномірність топографо – геодезичної та географічної вивченості
окремих регіонів, різноманіття картографічних матеріалів, неузгоджених за
роздільною здатністю (масштабами), часом їх відповідності місцевості.
3. Низький рівень документованості гепросторових даних, відсутність
метаданих для реалізації пошуку даних в інформаційних мережах.
4. Відсутність або недостатність загальних компонентів, які можуть
забезпечити безпроблемний обмін геопросторовими даними
5. Закритість і замкнутість галузевих баз геопросторових даних для потреб
потенційних користувачів з інших відомств.
6. Відсутність або недосконалість законодавчих актів, які забезпечують
формування чіткої та ефективної національної системи виробництва і
використання геопросторових даних в різних сферах
У більшості випадків геоінформаційні ресурси в державному секторі
створюються не координовано, дані реєструються з використанням різних
картографічних масштабів, у відмінних системах класифікації та з використанням
різних програмно-технологічних засобів.
Така діяльність призводить до неузгодженості інформації і дублюванню
трудомістких та дорогих вишукувальних робіт по збиранню і формуванню даних
та при зниженні якості та цінності інформації.
Сьогодні в Україні створені і використовуються тисячі різних
геоінформаційних систем. Значну їх частину складають екологічні ГІС, розробці
яких надається велике значення в ДНВЦ «Природа» та в Інституті телекомунікації
та глобального інформаційного простору НАН України.
З 1 січня 2013 року в Україні відкрито в мережі інтернет доступ до
Національної кадастрової системи (НКС). Один з її важливих елементів –
публічна електронна кадастрова карта. Нову картографічну інформацію було
отримано в результаті аерофотозйомки всієї території України (а це 60,2 млн. га),
яка проводилася починаючи з 2004 року. На основі цих даних було розроблено
індексно-кадастрові карти на всю територію країни, які також увійшли до НКС.
Для того, щоб до бази даних могла постійно надходити нова інформація про
ділянки та землі, які розташовані у будь-які точці країни, проведено спеціальні
канали зв'язку у всі 672 територіальні органи Держземагентства.
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Державний земельний кадастр України зараз активно наповнюється
інформацією, вирішує багато технологічних завдань і тому на Публічній
кадастровій карті України можливі помилки та деякі невідповідності.
Основною проблемою використання публічної кадастрової карти є
накладання меж земельних ділянок та їх неправильне місцезнаходження.
Персонал ЄС та країн - партнерів спільно розробили опитування і
розповсюдили його серед важливих зацікавлених сторін в галузі
геоінформаційних технологій в країнах - партнерах.
В Україні таке анкетування виконував Київський національний університет
будівництва і архітектури.
Більше ніж 10 тис. підприємствами розглядається необхідність в навчанні
ГІС - професіоналів в різних областях України, які працюють в галузі геодезії,
картографії, кадастру, землеустрою, містобудування та охорони навколишнього
середовища ( таблиця 2, рис. 1) [3].
№п/п

Галузь діяльності

Кількість

1.

Землевпорядкування та кадастр

2 800

2.

Інші

2500

3.

Геодезія та вишукування

1700

4.

Охорона НПС

980

5.

Архітектура та містобудування

705

6.

Органи місцевого самоврядування

678

7.

ГІС

650

8.

Навчальні заклади

47

Загалом

10060
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Рис.1 – Діаграма оцінки організацій
З розвитком геоінформаційних технологій цифрові моделі та ГІС стали
переконливою
альтернативою
традиційним
засобам
картографічного
моделювання
геосистеми,
оскільки
для
комплексного
моделювання
найскладніших просторових об’єктів та явищ в сучасних ГІС застосовується увесь
арсенал числових методів та потужних засобів комп’ютерної обробки,
просторово-часового моделювання, накопичення, поширення і візуалізації
інформації, в тому числі і з використанням глобальних інформаційних мереж.
Сьогодні стає очевидним, що геотехнології, ГІС та Інтернет відносяться до
одного із найперспективніших напрямків розвитку новітніх інформаційних
технологій та відкритого інформаційного суспільства в цілому. На відміну від
просто ще однієї галузі прикладної інформатики, яка забезпечує автоматизацію
певної сфери людської діяльності, геоінформатика має найрізноманітніші сфери
застосування і найбільше коло користувачів. Можна констатувати, що
геотехнології, “ГІС+Інтернет” перетворюють географічну інформацію у
загальнолюдський, економічно та соціально значимий предмет споживання.
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2.

3.
4.
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УДК 528.9
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЕКТУВАННІ МІЖНАРОДНОЇ
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Ляшенко Д.О.
Національний транспортний університет, Київ
Вступ
Транспорт є однією з найважливіших галузей господарства і покликаний
задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях.
Єдина транспортна система (ЄТС) держави повинна відповідати вимогам
суспільного виробництва та національної безпеки, мати розгалужену
інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, зокрема
забезпечувати зовнішньоекономічні зв'язки України. Проектування ЄТС нині
можливе лише на основі застосування геоінформаційних технологій.
Основні дослідження і публікації з проблеми.
Останні роки пожвавлюються дослідження в галузі геоінформаційного
картографування (ГК) – програмно-керованого укладання та використання карт на
основі ГІС та баз географічних знань. Методи та функції ГК визначені в роботах
С.С.Тікунова [3] та І.К. Лур’є [4]. У колективній роботі [2] викладено досвід,
основні напрями і тенденції геоінформаційного картографування в Україні.
Використання ГІТ в експлуаьтації міжнародних транспортних мереж
(міжнародній логістиці) І.Г. Смирнов обмежує застосуванням систем
супутникової
навігації та автоматизованого визначення місцеположення
транспортних засобів [9].
Формулювання мети статті.
В статті ставиться мета формулювання системи методів геоінформаційного
картографування міжнародної транспортної інфраструктури, моделювання її
структури, динаміки, взаємозв’язків і функціонування у просторі й часі та
опрацювання переліку показників для геоінформаційного картографування.
Виклад змісту власного дослідження.
Класифікація і структуризація інформації є найважливішою процедурою
моделювання досліджуваних об’єктів, явищ і процесів. Властивості компонентів
геосистем найкраще описуються картографічними моделями, а зв’язки і
відношення між ними – методами ГІС-аналізу.
Головним методом ГК є комп’ютерне моделювання (графічне,
графоматематичне,
електронно-графічне,
математико-картографічне).
Комп’ютерне електронно-графічне моделювання включає: інформаційно-цифрове
графоматематичне моделювання (опис властивостей, класифікацію, опис
відношень між властивостями, функціональний опис властивостей і відношень),
ГІС-технології геоінформаційного моделювання (геогрупування, буферизація,
генералізація, комбінування, геокодування, узагальнення даних, побудова
тематичних карт і комп’ютерних анімацій, віртуальних геозображень, діаграм і
графіків), ГІС-аналіз і
моделювання (оверлей, імітаційне моделювання,
математико-статистичний аналіз, просторова кореляція, кластеризація), графічну
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візуалізацію (електронні карти й атласи, тривимірні комп’ютерні моделі,
анімаційні моделі, діаграми, графіки, таблиці) тощо.
Говорячи про геоінформаційне моделювання міжнародної транспортної
інфраструктури слід визначити показники, які характеризують інфраструктуру
міжнародних економічних зв’язків (сукупність установ та допоміжних видів
економічної діяльності, які їх забезпечують). Слід визначити такі види
інфраструктури: 1) транспортну (суходолу: міжнародні транспортні коридори,
шляхи сполучення, аеропорти, та річкові порти, поромні переправи, ЛЕП,
морська: порти, канали, склади); 2) ринкова інфраструктура (банківська система,
фондові й товарні біржі, митна, прикордонна), 3) соціальна інфраструктура
(конференц-зали, експоцентри, готелі, стадіони, музеї тощо); 4) інформації,
зв’язку і телекомунікації (ЗМІ, системи зв'язку, телефон, радіозв’язок,
комп’ютерні мережі).
Докладніше зупинимось на транспортній інфраструктурі. Фахівці
зазначають [8], що в сучасних умовах конкуренція між видами транспорту на
ринку міжнародних перевезень зумовлює корекцію структури попиту на послуги
транспортного комплексу (зростають перевезення вантажів автотранспортом,
авіаційним, водним транспортом, у той час як залізниці відчувають зменшення
темпів зростання попиту, причому найбільш імовірним є суттєве збільшення
потреб у контейнерних перевезеннях. Ці тенденції можуть бути проаналізовані
при картографуванні міжнародних зв'язків.
Транспортна інфраструктура автомобільного транспорту.
Вигідне географічне розташування на перехресті торговельних шляхів
потенційно дозволяє Україні отримувати більше переваг від глобалізації в разі
забезпечення динамічного розвитку та реалізації потенціалу транспортної
інфраструктури, зокрема автошляхів.
На картах транспортної інфраструктури слід відобразити систему шляхів
сполучення території України, країн-сусідів, Європи, світу. Такі карти необхідні
для геопланування логістичних задач, обґрунтування перспективних економічних
зв’язків, пошук нових ринків збуту тощо.
Окрім мережі транспортних шляхів та розміщення точкових елементів
інфраструктури важливим показником є доступність території. Транспортна
доступність тісно пов’язана з фізико-географічними умовами території. Території,
які знаходяться далі від транспортних шляхів є найменш привабливими з погляду
можливих інвестицій.
Такі мало освоєні території є бар’єрами для міжнародних зв'язків різних
видів. Серед інших бар’єрів слід назвати стан транспортної інфраструктури та
мережі логістичних центрів (невідповідність доріг міжнародним стандартам
якості), затримки при перетині кордонів, що призводять до втрат часу, і, як
наслідок, втрати головної конкурентної переваги міжнародних зв'язків України.
Морська транспортна інфраструктура.
Серед інших видів транспорту морський транспорт здавна займав і займає
провідне місце в міжконтинентальних перевезеннях. Морський транспорт
забезпечує перевезення 4/5 обсягу всіх міжнародних вантажів. Україна є
морською державою. Вітчизняний морський та річковий торговельний флот
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щорічно виконує перевезення вантажів у обсязі понад 11,0 млн. т. Отже,
важливою передумовою міжнародних торговельних зв'язків є наявність в державі
морської інфраструктури.
У складі морської інфраструктури фахівці виділяють такі функціональні
підсистеми [1]: 1) бази обслуговування і постачання; 2) бази судноремонту; 3)
бази управління та зв'язку; 4) бази навігаційно-гідрографічного забезпечення; 5)
бази гідрометеорологічного забезпечення; 6) аварійно-рятувальні служби; 6)
підводні та надводні транспортні підсистеми; 7) бази природоохоронного
моніторингу.
Згадані підсистеми можуть бути віднесені до таких груп об’єктів морської
інфраструктури: а) економічної (виробничої); б) соціальної; в) науково-дослідної;
г) військово-морської; д) інституційної; е) ринкової; є) екологічної.
Елементи інфраструктури сконцентровані у портах, які поділяють на
торговельні, пасажирські, промислово-рибні, військові, промислові, портипритулки, бункерувальні, спортивно-туристичні, порти-хаби [1, с. 134].
Важливою умовою функціонування зв'язків акваторією морів є флот. Флот
країн складається з суден трьох категорій: суховантажні судна, контейнеровози і
танкери. Ці три категорії також мають різні моделі мобільності та утворюють
глобальну морську мережу доставки вантажів (Global Cargo Shipping Network),
яка визначається оптимальним розташуванням односпрямованих, часто кругових
маршрутів, напрямки яких, пов’язані з глобальною циркуляцією вод у світовому
океані.
Всі згадані підсистеми можуть формувати тематику та показники
картографування, окремі з яких використані автором для карти «Європа.
Перевезення вантажів морським транспортом» [5, с. 39]. Найважливішими
показниками картографування є: загальний тоннаж флоту кількість суден різних
класів, розташування та якісні характеристики морських портів (глибина гавані)
спеціалізація та обсяг робіт (послуг), виконаних транспортом у ході міжнародних
зв'язків.
Авіаційна транспортна інфраструктура.
Значне збільшення загальних обсягів пасажирських перевезень в Україні
забезпечено, перш за все, за рахунок розвитку сектора міжнародних повітряних
перевезень. За даними Державної авіаційної служби України регулярні
пасажирські перевезення щороку виконують близько 10 українських авіакомпаній
за 128 маршрутами до 46 країн світу. Кількість перевезених пасажирів на
регулярних міжнародних лініях у 2010 р. склала 3,05 млн пасажирів. у 2010 році
мало місце розширення діяльності на українському ринку іноземних
авіакомпаній, які є важливими об’єктами картографування. Загалом до України
виконували регулярні польоти 52 іноземні авіакомпанії з 34 країн світу за 83
маршрутами, послугами іноземних регулярних авіаперевізників за звітний рік
скористалось близько 3,2 млн. пасажирів. Частка українських авіакомпаній в
загальних обсягах перевезень на регулярних лініях між Україною та країнами
світу склала 49 відсотків. Нині найбільші обсяги пасажирських перевезень
здійснюються між Україною та Росією, Німеччиною, Чехією, Великобританією,
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Угорщиною, Австрією, Ізраїлем, США, Туреччиною, Францією, Нідерландами,
Польщею та Італією.
Приведення інфраструктури авіаційного транспорту в стан відповідний до
міжнародних вимог – важлива складова стратегії держави, спрямованої на
забезпечення конкурентоспроможності України на світовому ринку. Виконання
цієї задачі зумовлює підвищення уваги до дослідження авіаційної інфраструктури,
можливостей забезпечення нею належного обслуговування пасажирів та
повітряних перевізників.
Авіаційна інфраструктура складається з таких функціонувальних підсистем:
1) аеропортів (аеродроми, пасажирські термінали, аеровокзали, аеродромні
споруди: ангари, житлові та побутові споруди); 2) авіаремонтних заводів;
3) комплексу управління повітряним рухом аеропортів (авіадиспетчерські пункти
та служба організації повітряного руху, служба електрорадіотехнічного
забезпечення польотів, радіостанцій різних потужностей і діапазонів
(радіолокаційні станції; радіомаяки; наземні компоненти навігаційних систем;
радіоустаткування для заходу на посадку); електросвітлотехнічна служба
забезпечення польотів; метеорологічна служба; штурманська служба; служба
аеронавігаційної інформації).
Важливою темою картографування є інтеграція національних аеропортів у
Всесвітню мережі аеропортів (worldwide airport network – WAN) та авіаційна
логістика. Відомо, що ця мережа формується шляхом прямих і зворотних
польотів, які з’єднують між собою основні аеропорти. Сертифікація національних
аеропортів та їх участь у транзитних авіарейсах сприятимуть зростанню доходів
авіаційної галузі та доступності нашої держави для іноземних громадян у царині
туризму, відпочинку, ведення підприємницької діяльності.
На картах авіаційної інфраструктури слід відобразити головні аеропорти та
основні їх характеристики (сумарна щорічна та щоквартальна чисельність
обслугованих пасажирів, та відправлених авіарейсів), обсяги перевезення
вітчизняними та зарубіжними перевізниками пошти, інших вантажів; довжина
злітної смуги та матеріал покриття, наявність залів очікування та їх обладнання;
пропускна спроможність термінальних комплексів наявність телескопічних
трапів; парк літаків; зокрема виконання міжнародних чартерних авіаперевезень
(також перевезення чартерними рейсами в інших державах в рамках гуманітарних
та миротворчих програм ООН), обсяги авіаперевезень вантажів та пошти. До
важливих якісних характеристик авіаційної інфраструктури слід віднести
відповідність аеропортів вимогам Міжнародної організації цивільної авіації
(ІКАО) та Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (ІАТА). Важливим
напрямом картографування є динаміка забезпечення цивільних та особливо
колишніх аеропортів військової авіації своєї сертифікаційної придатності.
На карті «Україна. Повітряне сполучення. Міжнародні авіалінії» (рис. 1)
відображено пряме авіаційне сполучення між українськими аеропортами та
аеропортами зарубіжних країн.
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Рис. 1 – Міжнародні авіалінії (фрагмент карти)
Для карти обрано азимутальну проекцію з точкою нульових спотворень у м.
Києві. На карті в такій проекції зберігається відповідність напрямків проведених з
точки нульових спотворень до напрямків на місцевості. Головний показник –
інтенсивність авіаційного сполучення за кількістю рейсів. Міжнародні авіалінії
показано знаками руху відповідної товщини. Аеропорти показано структурними
значками, що відображають авіакомпанії, що обслуговують кожний маршрут, для
чого застосовано колір та буквені позначення, що відповідають кодам IKAO.
Результуючим етапом картографічного дослідження транспортної
інфраструктури міжнародних зв'язків є вивчення мережі мультимодальних
транспортно-логістичних комплексів (хабів)1. Під транспортно-логістичним
комплексом розуміється територіальне об'єднання господарюючих суб'єктів, які
займаються вантажними перевезеннями та супутніми послугами, що включають
кілька терміналів, інтегрують у собі різні види діяльності, а також мають різні
ступені зовнішньої взаємодії [7, с. 219].
На картах умов міжнародних зв'язків важливо показати особливості
функціональної, інституційної та інфраструктурної інтеграції з країнами-сусідами
(табл. 1). Серед показників картографування слід назвати участь України в
міжнародних угодах і організаціях у транспортній галузі.
1

логістичні центри в різних країнах отримали особливі характерні назви: в Англії – freight villages; у Франції –
plates-formes multimodales; в Німеччині – Gterverkehrszentrum (GVZ); в Італії – Interporti; в Україні –
інтермодальний центр, або ХАБ.
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Таблиця 1 – Види інтеграції в транспортній галузі [6]
Види інтеграції
Функціональна
інтеграція

Сутність інтеграційного процесу
Передбачає створення спільних підприємств, фірм та
корпорацій у транспортному секторі (шлях «знизу–вгору»).
Виробники транспортних послуг беруть активну участь у
процесі інтеграції.
Інституційна
Відбувається через участь країн у міжнародних транспортних
інтеграція
організаціях, у процесі регулювання та координації
міжнародного співробітництва в цій сфері (шлях «згори–
донизу»), поширенні загальних стандартів, норм і правил
стосовно
транспортування
та
регулювання
ринків
транспортних послуг.
Інфраструктурна Відбувається шляхом об’єднання розрізнених транспортних
інтеграція
інфраструктур у єдину транспортно-комунікаційну систему
двох або більше країн (участь у спільних проектах із розвитку
міжнародних транспортних об’єктів інфраструктури).
Задачі комплексного розвитку всіх видів транспорту, транспортної,
складської, термінальної інфраструктури, митниці, системи страхування вантажу
та їх інформаційного супроводження і скоординованої роботи всіх цих
компонентів, поєднання інституційної та інфраструктурної інтеграції в Європі,
вирішує Проект Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), що був
розроблений в період після Маастрихтської угоди, на початку 1990-х років. TENT стосується внутрішнього ринку ЄС, а також так званих чотирьох свободах:
вільному пересуванню товарів, осіб, послуг і капіталу. На основі пропозицій
держав-членів ЄС були визначені 30 пріоритетних проектів (або осей), з якими
узгоджується концепція пан-європейських міжнародних транспортних коридорів
(МТК) (рис. 2).
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Рис. 2 – Європа. Україна. Міжнародні транспортні коридори
Створення
десяти
таких
коридорів
були
визначені
на
ІІ
загальноєвропейській конференції з транспорту на Криті, 1994 року, в якості
маршрутів в Центральній і Східній Європи, які вимагають першочергових
інвестицій протягом найближчих п'ятнадцяти років. Маршрути коридорів
удосконалені на ІІІ конференції в Гельсінкі в 1997 році. Маршрут десятого
коридору був запропонований після закінчення військових дій на території
колишньої Югославії. Нині триває розроблення одинадцятого коридору, який
простягається від Румунії через Сербію і Чорногорію в Італію.
Висновки
Ефективним
методом
проектування
міжнародної
транспортної
інфраструктури є застосування геоінформаційного моделювання її структури,
динаміки, взаємозв’язків і функціонування у просторі й часі. Головним методом
геоінформаційного моделювання є комп’ютерне моделювання міжнародної
транспортної інфраструктури (графічне, графоматематичне, електронно-графічне,
математико-картографічне). Об’єктами моделювання є такі види транспортної
інфраструктури (суходолу: міжнародні транспортні коридори, шляхи сполучення,
аеропорти, та річкові порти, поромні переправи, ЛЕП, морська: порти, канали,
склади). Головними методами моделювання є інформаційно-цифрове
графоматематичне),
ГІС-технології
геоінформаційного
моделювання
(геогрупування, буферизація, генералізація, комбінування, узагальнення даних,
побудова тематичних карт і комп’ютерних анімацій, діаграм і графіків), ГІСаналіз і
моделювання (оверлей, імітаційне моделювання, математикостатистичний аналіз, просторова кореляція, кластеризація), графічну візуалізацію
(електронні карти й атласи).
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Перспективними напрямами проектування і вдосконалення міжнародної
транспортної інфраструктури є створення різноманітних моделей, зокрема
електронних карт і атласів.
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УДК 332.3
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Сохнич А.Я., доктор економічних наук,
Харачко М.В., аспірант
Львівський національний аграрний університет
Інформаційні технології виконують вирішальну роль в управлінні
проектами і програмами у сфері природокористування [1-5].
Сьогодні на ринку автоматизованих систем управління проектами найбільш
активні кілька гравців: лідер світового ринку програмного забезпечення даного
класу – Primavera Systems, компанія Microsoft зі своїм пакетом Project і російський
розробник Spider Project Management Technologies, продукт якого відображає
локальну специфіку.
Перш ніж почати аналіз можливостей продуктів, розглянемо середовище, в
якому вони покликані функціонувати, а також його потреби. Наведена нижче
класифікація користувачів узята з дослідження Welcom Software Technologies.
Отже, виділяють три основні категорії – всі вони беруть участь у процесі
управління діяльністю проектно-орієнтованої організації і, відповідно, впливають
на хід управління проектом. Саме на цих користувачів в основному розраховані
автоматизовані системи управління підприємством і проектом (АСУПП).
Microsoft Project є на сьогодні найпоширенішою в світі системою
управління проектами і програмами. У багатьох західних компаніях MS Project
став звичним додатком до Microsoft Office навіть для рядових співробітників, які
використовують його для планування графіків нескладних комплексів робіт.
Особливістю пакету є його простота. Розробники MS Project не прагнуть вкласти
в пакет складні алгоритми календарного або ресурсного планування. В той же час
значна увага приділяється використанню сучасних стандартів, що дозволяють
ефективно інтегрувати пакет з іншими додатками. Наприклад, підтримка
стандартів ODBC і OLE 2.0 спрощує завдання інтеграції бізнес-додатків.
Підтримка Microsoft Mail і Microsoft Exchange дозволяє полегшити і
систематизувати групову роботу з проектами. Настройка повідомлень для
команди проекту включає можливість визначення складу проектних даних, що
пересилаються учасникам проекту електронною поштою та установку обмежень
на корекцію інформації, яка пересилається одержувачами. Зберігання проектів в
папках Exchange забезпечує додаткові засоби розмежування доступу до файлів
проектів.
Управління проектами – це процес планування, організації і управління
завданнями і ресурсами з метою досягнення певної мети, зазвичай за наявності
обмежень за часом, ресурсами або витратами.
Інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первинних
витрат і наукоємної техніки. Їх введення повинно починатися зі створення
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математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах
підготовки фахівців.
Інформаційні технології (ІТ) в даний час можна класифікувати за низкою
ознак, зокрема:
 способу реалізації в інформаційній системі;
 ступенем охоплення завдань управління;
 класами реалізованих технологічних операцій;
 типом призначеного для користувача інтерфейсу, варіантами використання
мережі ЕОМ.
Управління пов’язане з обміном інформацією між компонентами системи, а
також системи з навколишнім середовищем. У процесі управління одержують
відомості про стан системи, про досягнення (або не досягнення) заданої мети з
тим, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень.
Таким чином, будь-якій системі управління об’єктом відповідає своя
інформаційна система. Інформаційна система – це сукупність внутрішніх і
зовнішніх потоків прямого і зворотного інформаційного зв’язку об’єкта, методів,
засобів, фахівців, що беруть участь у процесі обробки інформації і виробленні
управлінських рішень. Водночас автоматизована інформаційна система є
сукупністю інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних,
програмних, технологічних засобів і фахівців, призначеною для обробки
інформації і прийняття управлінських рішень.
Таким чином, інформаційна система може бути визначена з технічного
погляду як набір взаємозв’язаних компонентів, які збирають, обробляють,
запасають і розподіляють інформацію, щоб підтримати прийняття рішень.
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Південнословянський інститут Київського славістичного університету
В останні роки на засадах нейронних мереж розроблено багато програмних
систем для застосування в таких питаннях, як операції на продуктовому ринку,
оцінці ймовірності банкрутства банку, оцінці кредитоздатності, контролю за
інвестиціями, розміщення позичок, в оцінці земельних ділянок та нерухомості, в
економічних та екологічних процессах [1-3].
Зміст використання нейронних мереж полягає зовсім не в тому, аби
витіснити традиційні методи. Це ще один із можливих засобів для розв’язання
поставлених задач.
Головна відмінність та перевага нейромереж перед класичними методами
прогнозування і класифікації полягає в їх здатності до навчання.
На етапі навчання відбувається обчислення сінаптичних коефіцієнтів у
процесі розв’язання нейронною мережею задач, в яких потрібна відповідь
визначається не за правилами, а через приклади, згруповані в навчальні множини.
Тому нейромережа на етапі навчання сама виконує роль експерта в процесі
підготовки даних для побудови експертної системи. Вважається, що правила
знаходяться в структурі навчаючих даних.
В першому наближенні нейронні мережі слід порівнювати із статистичними
методами обробки інформації: і там і тут деякий набір вхідних даних
апроксимується для одержання бажаного результату. Але статистичні методи
(класичні) погано працюють у випадку нелінійних залежностей вхідних та
вихідних даних, і не спрацьовують за неповних чи слабо достовірних аргументів.
Навпаки, нейромережі є ідеальним інструментом для опису складної хаотичної
поведінки, яким на сьогодення є наш ринок. Використаємо їх, по-перше, для
оцінки вартості земельних ділянок та нерухомості.
При використанні нейромереж для оцінки земельних ділянок та нерухомості
виникає можливість врахувати і проаналізувати вплив ринкової ситуації на ціну
заданого об’єкту, а також зменшити похибку у випадку використання неточних чи
слабо достовірних даних.
Для оцінки реальної вартості квартири, дому чи ділянки землі через
нейронні мережі необхідно скласти базу даних вже відбулих продаж за певний
попередній час. Очевидно, в кожному конкретному випадку набір вхідних
показників, що впливають на вартість об’єкту, може бути різноманітний, з
врахуванням специфіки того району, де відбувається оцінка.
Після цього відбувається первісне навчання нейронної мережі, яка згідно
цих даних формує свої внутрішні правила, що відзеркалюють вплив кожного із
вказаних чинників на реальну ринкову вартість об’єкту. Надалі кількість вхідних
парметрів може бути зменшеною, якщо стає відомим те, що якісь з них володіють
дуже слабким впливом на вихідну ціну. Для цього в сучасних нейропакетах
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передбачено спеціальний аналітичний блок. Після цього відбувається остаточне
навчання нейромережі і, надалі, для того щоб оцінити якийсь із вище вказаних
об’єктів достатньо подати на вхід навченої нейромережі його параметри і тут же
одержати на виході його ціну. Надалі із врахуванням ринкових тенденцій
нейронну мережу можна “донавчати” на нових прикладах здійснених продажів, з
метою адаптації системи до нових умов.
Один з авторів роботи [1] впровадив нейромережевий пакет, реалізований у
вигляді ActiveX–компонента як надбудову до електронних таблиць Microsoft
Excel 97. На теперішній час на цьому пакеті реалізовано два високоефективних
адаптивних алгоритми навчання багатоверствної нейронної мережі – Resilient
Propagation i Scaled Conjugate Gradient Method. Там же розглянуто приклад
демонстрації вищевикладеної технології оцінки нерухомості через цей
нейропакет.
Для вдосконалення цієї оцінкової моделі необхідно додати у вхідну
таблицю інші, які впливають на ціну чинника, такі як: тип району, тип будови, рік
побудови тощо. Для врахування ринкових тенденцій необхідно подати на входи
значення коефіцієнтів інфляції за деякий менший проміжок часу, динаміку курсу
долара та інші індикатори, що характеризують стан і динаміку ринку нерухомості.
Для встановлення ціни земельних ділянок доцільно враховувати наступні
характеристики грунтів, наприклад, західного регіону України: дерновопідзолисті, опідзолені, чорноземи і дернові, лугово-чорноземні, дернові, а також
питому вагу і-го грунту в j-й грунтовій зоні.
Вивчення моделей нейронних мереж у багатьох випадках без сумніву має
нейрофізіологічну інтерпретацію. Але зараз стає очевидним, що подальше
вивчення таких моделей стимулює до появи все нових і нових можливостей
нейрофізіологічних інтерпретацій, і не тільки їх. Близькі по характеру задачі
виникають в цілій низці проблем колективної поведінки, при моделюванні
соціально-економічних, екологічних, сільськогосподарських процесів, при
вивченні деяких моделей математичної статистики тощо.
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ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ПРИРОДНИХ СИСТЕМ

УДК 581.577
СУЧАСНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КУШИРА ДОНСЬКОГО ТА
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ФІТОІНДИКАЦІЇ ВОДОЙМ
Александрова А.О., аспірант,
НДІ біології Дніпропетровського національного університету
Гончара

імені О.

Водяні макрофіти, як і інші організми, можуть бути індикаторами
екологічного стану водойм.
Вид Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. – кушир донський відноситься до роду
Ceratophyllum, родини Ceratophyllaceae. Це багаторічна занурена водяна рослина,
яка не укорінюється, запилюються під водою, розповсюджується водою, птахами
та людиною. Цвітіння – VI-VIII, плодоношення – VII-IX. Кушир донський
розповсюджений в евтрофних замкнених, рідше слабопроточних прісноводних
водоймах, досить стенотопний, тому є індикатором малозарослих евтрофних
водойм, у яких намічаються процеси засолення (Дубина та ін., 1993). Вид має
субмеридіонально-меридіональний, європейський, континентальний ареал і є
Південно-Східним Європейським ендемом. В Україні зустрічається у Лісостепу
та рідко в Степу. У межах Степового Придніпров’я в 20- х роках Ceratophyllum
tanaiticum зустрічався в пригирловій частині р. Самара (затопленої про
будівництві ДніпроГЕС), пізніше його спостерігали тільки в аренних озерах
(Барановський, 2002). Є відомості про знаходження цього виду у водоймах о.
Хортиця (Природа острова Хортиця, 1993).
Ceratophyllum tanaiticum – рідкісний реліктовий ендемічний вид, який
занесений у Європейський червоний список (категорія – R) та Червоний список
Дніпропетровської області (категорія – 1). Його синтаксон занесений до «Зеленої
книги України» (категорія – 3).
Аналіз літературних джерел, а також власні дослідження розповсюдження
кушира донського дозволяють вважати цей вид за індикатор водойм, які мало
антропогенно трансформовані. У серпні 2008 року виявлене нове
місцезнаходження куширу донського у пригирловій частині р. Тернівка
Павлоградського району Дніпропетровської області. Вода ріки характеризується
показниками: мінералізація – 3224 мг/дм3, жорсткість 7,1 мг-екв/л., сульфатного
класу, кальцієво-магнієвої групи. Незважаючи на антропогенну трансформацію
річки Тернівка вирізняється значним рівнем біорізноманіття.
Раніше кушир донський на території Степового Придніпров’я спостерігався
лише у водоймах з низькою мінералізацією (до 0,1 г/л). Нова знахідка є доказом
твердження про індикаційну роль виду також для більш мінералізованих водойм.
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Ceratophyllum tanaiticum можна використовувати в фітоіндикації водойм лише за
умов точного визначення виду, що можливо тільки за наявності плодів.

УДК 581.6. 631.6.
ВИКОРИСТАННЯ ЗЛАКІВ ДЛЯ ЗАЛУЖЕННЯ БЕРЕГОВИХ ВІДКОСІВ
Барановський Б.О. кандидат біологічних наук, провідний науковий
співробітник, НДІ біології Дніпропетровського національного університету
імені О. Гончара
Кузнецова О.В.,
молодший науковий співробітник, НДІ біології
Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара
Крутенко В.В., студентка
Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
Малі річки степової зони України знаходяться у несприятливих умовах за
рахунок дефіциту зволоження, слабко сформованим фітофільтраційним бар’єром
(лісової та лучної рослинності) і надмірною антропогенною трансформацією. Це
призвело до замулення та заростання річок повітряно-водяною рослинністю –
головним чином очеретом південним (Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud.).
Особливості клімату степової зони (великі сезонні перепади рівня,
підвищена мінералізація води, донних відкладень і ґрунтів прибережних зон)
вимагають особливих підходів до здійснення проектів відновлення гідрологічного
режиму водойм, завершенням яких є методи біологічної меліорації.
При реалізації проектів відновлення гідрологічного режиму малих річок,
після гідротехнічних (днопоглиблювальних) робіт утворюються берегові вали з
донних відкладів, які після підсихання ґрунту, нівелюються. Грунт берегових
відкосів знову змивається в русло річки, тому, що вкривається трав’яною
рослинністю дуже повільно (на другому році він буває вкритий лише
фрагментарно бур’янами видами).
Для закріплення ґрунтів на берегових відкосах і прискореного формування
прибережних біогеоценозів в першу чергу необхідно проводити залуження.
Ефективним може бути використання довгокореневищних та щільнодернинних
злаків, які можуть швидко розповсюджуватися, утворюючи на поверхні ґрунту
цупкий шар дерну.
Враховуючи, що донні відкладення і грунти прибережних зон мають різний
склад, підвищену мінералізованість, різну зволоженість, використовувані для
залуження види повинні мати певні характеристики, щоб створений трав’яний
покрив був не тільки стійким, а й рівномірно розповсюдженим вздовж території
відкосу.
Важливим є також врахування біолого-морфологічних характеристик
використовуваних видів. Вони повинні бути, в першу чергу, багаторічні, низькоабо середньотравні, озимі або озимо-ярові. Для залуження берегових відкосів на
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відновлених ділянках степових річок можна рекомендувати наступні види злаків,
бобових та їх травосуміші.
У нижній частині схилу, від урізу води та трохи вище до межі постийного
зволоження доцільно розповсюджувати такі види, як мітлиця повзуча, тонконіг
болотний та конюшина повзуча. В умовах високої мінералізації необхідно
використовувати покісницю розставлену.
У середній частині схилу з мезофільними умовами можна використовувати:
тонконіг лісовий, тонконіг лучний, пажитницю багаторічну, мітлиця собачу,
кострицю червону, пирій повзучий, конюшину повзучу, конюшину лучну.
У верхній третині схилу та на виході до території заплави рекомендується
висаджувати такі рослини, як тонконіг вузьколистий, костриця овеча, конюшина
лучна. Найбільш перспективним видом на останніх двох позиціях може стати
пирій повзучий. Даний вид, хоча і відноситься до бур’янів, але він має ряд переваг
завдяки біолого-екологічних особливостей, а саме: швидке розповсюдження,
невибагливість догляду, витривалість до граничних умов зростання.
Вагому роль при укріпленні відкосів води можуть зіграти також
травосуміші, підібрані для тих чи інших місцезростань На відповідних позиціях
берегових відкосів можна використовувати травосуміші: тонконіг лучний +
костриця червона; пажитниця багаторічна, костриця червона; пажитниця
багаторічна, тонконіг лучний; тонконіг лучний, костриця червона, мітлиця тонка;
тонконіг лучний, костриця червона, мітлиця тонка, пажитниця багаторічна;
тонконіг лучний, костриця червона, мітлиця тонка, пажитниця багаторічна,
костриця лучна; костриця лучна, мітлиця повзуча, тонконіг вузьколистий; житняк
гребінчастий, тонконіг стиснутий, костриця червона.
Створення штучного трав’яного покриву берегових відкосів може бути
ефективним біологічним методом меліорації водойм – попередження їх
надмірного занесення, заростання та біологічного забруднення.
У верхній третині схилу рекомендується висаджувати такі рослини:
тонконіг вузьколистий (Poa angustifolia L.), костриця овеча (Festuca ovina L.).
У середній частині схилу: тонконіг лісовий (Poa sylvicola L.), тонконіг лучний
(Poa pratensis L.), пажитниця багаторічна (Lolium perenne L.), мітлиця собача
(Agrostis canina L.), костриця червона (Festuca rubra L.), пирій повзучий (Elytrigia
repens (L) Nevski.), конюшина повзуча, лучна (Trifolium repens L., T.pratense L.).
Можна використовувати травосуміші: тонконіг лучний, костриця червона;
пажитниця багаторічна, костриця червона; пажитниця багаторічна, тонконіг
лучний; тонконіг лучний, костриця червона, мітлиця тонка; тонконіг лучний,
костриця червона, мітлиця тонка (Agrostis capillaris L.), пажитниця багаторічна;
тонконіг лучний, костриця червона, мітлиця тонка, пажитниця багаторічна,
костриця лучна; костриця лучна, мітлиця повзуча (Agrostis stolonifera L.), тонконіг
вузьколистий; житняк гребінчастий (Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.),
тонконіг стиснутий (Poa compressa L.), костриця червона.
У нижній частині схилу: тонконіг болотний (Poa palustris L.), мітлиця
повзуча. В умовах високої мінералізації доцільно використовувати покісницю
розставлену (Puccinella distans (Jacq.) Parl.).
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УДК 581.6. 630.116.7
СТВОРЕННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ЛІСОСМУГ НА ВІДНОВЛЕНИХ РУСЛАХ
СТЕПОВИХ РІЧОК
Барановський Б.О., кандидат біологічних наук, провідний науковий
співробітник, НДІ біології Дніпропетровського національного університету
імені О. Гончара
Кулік А.Ф., директор, НДІ біології Дніпропетровського національного
університету імені О. Гончара
Новосел І.О., студентка, Дніпропетровський національний університет імені
О. Гончара
Чорна Е.Ю., студентка Дніпропетровський національний університет імені
О. Гончара
Степ України вирізняється несприятливими кліматичними умовами
функціонування річок: формуванням річкового стоку, надмірним господарським
освоєнням території, що призвела до дефіциту на територіях водозбору природної
рослинності. У наш час їх русла більш ніж на 2/3 перетворилися на очеретові
болота.
Відновлення природного стану малих річок потребує, у першу чергу,
гідротехнічних (днопоглиблювальних), а потім – лісомеліоративних (створення
прибережних захисних лісосмуг) заходів з метою поступового розвитку
біоценозів, подібних еталонним.
Основною ідеєю відновлення природного стану річок є створення берегових
водозахисних лісонасаджень на берегах (у першу чергу до урізу води) після
днопоглиблювальних робіт з метою укріплення берегів і формування тіньової
структури, що перешкоджає розвитку світлолюбної повітряно-водяної
рослинності – основного чинника заростання русел. Практичною реалізацією цієї
ідеї є розробка методики створення прибережних лісосмуг і в першу чергу –
закладка однорядних насаджень по урізу води на розчищених ділянках малих та
середніх річок степової зони України.
Як показує аналіз літератури та власні дослідження, видом найбільш
придатним для вирішення цього завдання, є верба біла (Salix alba L.). Вона
витримує значні перепади рівня води, підвищену мінералізацію та має
потенційний вплив у формуванні тіньових умов мілководь з метою поступового
розвитку типових річкових біогідроценозів з домінуванням гідрофітів (типово
водяних рослин), а не гелофітів (повітряно-водяних рослин), які перетворюють
русла степових річок на очеретові болота.
Практичного значення набувають дослідження щодо відпрацювання
методик посадки верби в конкретних умовах прибережних зон річок. Був
вибраний метод посадки живців верби, який давно застосовується в народі.
Живці завдовжки 0,5 м і завтовшки 1-3 см брали з порості на пнях старих
верб, які були спиляні в Кіровському лісництві в околицях Дніпропетровська.
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Вони заготовлювалися за 1 добу до посадки, зберігалися напівзануреними у воді
(контроль) або у розчині регуляторів росту.
Живці висаджувалися на відновленому старику – р. Оріль у її верхній течії,
між селами Чорноглазівка та Чернявщина Юріївського району.
Відновлення русла річки Оріль (3,15 км при середній глибині розчистки 2,0 – 3,0
м) було виконано гідромеханічним шляхом.
Розчистка старика р. Оріль була виконана по існуючому руслу, до урізу
води з такими розмірами поперечного перерізу: ширина на дну в = 2 м, крутизна
укосів m = 2,0, глибина розчистки (на воді) hср. = 2,0 м. Грунт, який був вийнятий
при розчищенні русла ріки, розрівнюється після просушування. Вода старика р.
Оріль сульфатно-гідрокарбонатно-натрієво-магнієва, загальна мінералізація 2138
г/дм2.
Посадка проводилася у весняний період (кінець березня – початок квітня)
вручну до урізу води, на відстані в ряду – 3 м.
Живці висаджувалися вертикально під саджальний мечик (вузький меч
Колесова), краще – під саджальний штик (лом) або (при достатньо м’якому
грунті) шляхом ручного заглиблення (майже повним заглиблюванням). На
поверхні залишали верхівку живця (завдовжки близько 10 см) з декількома
вічками. Попередні посадки на іншій водоймі напівзануреними метровими
живцями майже не дали результатів, тому що були знищені місцевим населенням.
Посадка живців майже повним їх заглиблюванням сприяла кращому зберіганню
саджанців.
Протягом 2007 та 2008 років живці були висаджені в кількості 700 штук.
Приживлюваність живців становила майже 100 %, хоча у впродовж весняно –
літнього періоду пророслі екземпляри опинялися як під водою внаслідок підйому
рівня (гілки верби були вкриті куширом зануреним), так і на 1-2 м вище рівня
води внаслідок меженного спаду. Але близько 20 % саджанців було знищено
через випас великої рогатої худоби за рахунок витоптування.
Отримані результати дозволяють зробити висновок, що такі морфометричні
показники Salix alba L., як висота рослин, довжина та кількість гілок 1 та 2-го
порядку, знаходяться у позитивній кореляції від діаметра живців, тому
застосування саджанців з діаметром 25-35 мм набуває найбільш вигідного
практичного значення. Крім того, у зв’язку з механічними пошкодженнями
живців місцевим населенням виникає потреба висаджувати рослини більш щільно
з наступним їх проріджуванням.
Утворення прирічкових лісонасаджень на ділянках річок поблизу населених
пунктів украй ускладнено, а іноді майже неможливе без відповідного нагляду.
Берегові лісонасадження по урізу води є найбільш корисними для тривалого
підтримання режиму річкового відновлення ділянок русел в умовах степової зони
України. Подібні посадки можна вважати першочерговим етапом формування
природних прибережних біоценозів.
Метод посадки живцями є досить простим у виконанні та економічно
вигідним.
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УДК 581. 574.21
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ Р. САМАРА ЗА
ДОПОМОГОЮ ФІТОІНДИКАЦІЇ
Барановський Б.О., кандидат біологічних наук, провідний науковий
співробітник, НДІ біології Дніпропетровського національного університету
імені О. Гончара
Мягкоголов Є.Є., студент Дніпропетровський національний університет
імені О. Гончара
Загальною особливістю степових річок України є сильний антропогенний
вплив на їх гідрологічний, гідрохімічний режими та гідробіологічний стан.
Основним результатом прогресуючих процесів господарської діяльності є
не тільки погіршення якості води, а ще й занесення, замулення та заростання
річок та їх поступове заболочування (вторинне, або біологічне забруднення).
На забруднених ділянках у порівняно з умовно чистими знижується
рівень видового та ценотичного різноманіття гідробіонтів.
Біоіндикаційні дослідження є важливою частиною екологічного
моніторингу. Інструментальні методи вимірювання забруднення навколишнього
середовища не можуть замінити біоіндикації, значення якої не у вимірюванні
параметрів середовища, а у вивченні відповіді живих систем на її дію.
Водяна рослинність – потужний автотрофний блок водних екосистем, який
реагує на зміну стану середовища існування. Для оцінки антропогенної
трансформації водойм доречно використовувати стан угруповань макрофітів, як
стабільного компоненту екосистеми, відображаючого пролонговану дію
антропогенних факторів. Звичайно за основні індикаційні критерії макрофітів
беруть індикаторність видів за системою сапробності та загальний процент
заростання водойм (Методи гідрологічних досліджень поверхневих вод, 2006).
Нами проведена порівняльна характеристика екологічного стану водойм
басейну р. Самара (нижня та середня течія): русла Самари, долинних озер,
притоків р. Самари, ставків, просадочних водойм та відстійників.
За фітоіндикаційними критеріями було взято: рівень видового та
ценотичного різноманіття гідрофів (типово водних видів, які тісно пов’язані з
водним середовищем), процент заростання водойми (окремо – гідрофітами,
окремо – гелофітами з гігрофітами).
За рівнем фіторізноманіття за кількістю видів водойми можна розподілити в
такому порядку: в озерах зустрічаються – 40 видів гідрофітів, у Самарі – 22, у
притоках р. Самара – 16, у ставках – 13, у просадочних водоймах (утворених після
шахтних розробок) – 6 видів. У відстійниках стічних та шахтних вод гідрофіти не
реєструються, тут розповсюджені лише монодомінантні ценози найбільш стійких
гелофітів: очерету південного (Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud.) та
бульбокомишу морського (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla).
За ценотичним різноманіттям (кількістю угруповань) водойми
підрозділяються таким чином: озера – 19, р. Самара – 12 ценозів, притоки Самара
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– 6. Найменше ценотичне різноманіття представлене в ставках – 4 ценози та в
просадочних водоймах – 2 ценози.
За оптимальний відсоток заростання беруть 20-30 %. Недостатнє, або
надмірне заростання характеризує антропогенну трансформованість водойми. В
існуючих системах оцінки екологічного стану водойм не розділяють заростання
гідрофітами, а окремо – гелофітами з гігрофітами. Однак при надмірному
заростанні гідрофітами екологічний стан може бути задовільний, що
спостерігається в умовно чистих озерах надзаплавних терас Самари з
рівномірними невеликими глибинами. З іншого боку – менший процент
заростання, але з переважанням монодомінантних ценозів гелофітів (частіше
очерету) характерний для значно трансформованих водойм.
За ступенем заростання водойми гідрофітами вони розподілені таким
чином: озера – 50-80, притоки р. Самара – 10-30, ставки – 5-30, просадочні
водойми – 5-20, р. Самара (нижня та середня течія) – 5-10.
За ступенем заростання водойми гелофітами вони розподілені таким чином:
притоки р. Самара – 40-80, просадочні водойми – 20-60, озера – 10-50, ставки –
10-40, р. Самара (нижня та середня течія) – 10-30, відстійники до 5 %.
За комплексною оцінкою за рівнем антропогенної трансформації можна
виділити 5 типів водотоків: умовно нетрансформовані, малотрансформовані,
середньотрансформовані, сильнотрансформовані, штучні (ставки, просадочні
водойми) та надмірнотрансформовані (значно забруднені).
Умовно нетрансформованими водоймами можна назвати лише озера.
Малотрансформованими водоймами є р. Самара (за виключенням ділянок річки
нижче промислових центрів).
Середньотрансформованими можна назвати притоки р. Самари.
Сильнотрансформовані водойми – ставки в промислових центрах, у місцях
промислового забруднення – притоки ріки Самара.
Надмірнотрансформовані водоймами є відстійники
Комплексна фітоіндикаційна оцінка екологічного стану водойм потребує
подальшої розробки та вдосконалення.
Результати роботи можна використовувати при подальшій розробці системи
оцінки екологічного стану водойм, а також у науковому обґрунтуванні створення
об’єктів природно-заповідного фонду.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАТІНЮЮЧОГО ВПЛИВУ ШТУЧНИХ
ВОДОЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯК БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД
МЕЛІОРАЦІЇ ВОДОЙМ
Барановський Б.О., кандидат біологічних наук, провідний науковий
співробітник, НДІ біології Дніпропетровського національного університету
імені О. Гончара
Іванько І.А., заступник директора, НДІ біології Дніпропетровського
національного університету імені О. Гончара
Жданова Т.С., студентка Дніпропетровський національний університет
імені О. Гончара
Одним з водозахисних ефектів природних та штучних лісових фітоценозів
по берегах водойм є створення тіньових умов у прибережній зоні. В умовах
незначного затінення, що в наш час характерно для більшості водойм степової
зони, переважають угруповання гелофітів з домінуванням світлолюбних видів
(найчастіше – очерету південного) високої щільності й біомаси, що викликає
прискорення сукцесійних процесів та призводить до передчасного заболочування
водойм (Барановский Б.А., Иванько И.А., Загубиженко Н.И., 2006). Нами було
досліджено особливості світлопроникності пологу деревних насаджень з видів,
які найбільш часто зустрічаються по берегах природних та штучних водойм –
тополі білої (Populus alba L.) та верби білої (Salix alba L.). Дані види розглянуті з
позиції можливості їх потенційного використання при створенні прибережних
насаджень із затінюючим ефектом. Досліджувані насадження розташовані по
берегу р. Шпакова на південній околиці м. Дніпропетровськ (с. Кіровське).
Вивчення фітоактинометричних особливостей підпологового простору
проводилося відповідно до методів, запропонованих В.О. Олексієвим (1975),
Ю.Л. Цельнікер (1969) для вивчення світлового режиму під пологом лісових
угруповань. У роботі використовувалися люксметри Ю-16 з чутливістю
селенового фотоелементу до променів видимої області спектра (380-710 нм).
Виміри були виконані наприкінці червня при максимальній олистяності крон.
Групові насадження з тополі білої (Populus alba)
Тополя біла має широкопірамідальну форму крони. У середньому
горизонтальна проекція крони окремих екземплярів тополі білої складає 10,4 м 2.
Середня висота дерев – 18 м. Діаметр стовбурів – 35 см. Зімкнутість пологу – 0,7 –
0,8. Виміри освітленості проводились при мінливій хмарності (хмарність – 7
балів).
Дана порода за типом архітектоніки крон належить до напіважурнокронних
порід і відрізняється значної рихлістю складення пологу. Дослідження
фітоактинометричних показників дають високі значення освітленості
підпологового простору у біля полуденні години (1200-1400) . Середня освітленість
під пологом груп дерев тополі білої при мінливій хмарності наприкінці червня –
7275 Lx, що складає 45,2 % від відкритих ділянок, з незначними відхиленнями у
показниках максимальної освітленості – 11000 Lx (66,7 % від відкритих ділянок) і
мінімальної – 5000 Lx (9,7 % від відкритих ділянок) від середньої. Високі
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значення освітленості пов’язані не тільки з рихлістю складення деревного пологу,
але й значною мірою залежать від значної висоти деревостою, що зумовлює
додаткове бічне освітлення і збільшення площі проекції сонячних відблисків на
поверхню грунту. Аналіз розподілу сонячної радіації під пологом групи дерев
тополі білого показує незначну варіабельність умов освітленості підпологового
простору (коефіцієнт варіації (Cv) складає 36,1 %).
Високі показники освітленості під пологом насаджень з тополі білої не
дають можливості рекомендувати дану породу для створення водозахисних
насаджень з метою зменшення заростання водойм світлолюбною повітряноводною рослинністю.
Групові насадження з верби білої (Salix alba )
Досліджувані дерева верби білої (Salix alba) мають розкидисті шароподібні
крони значного діаметра. У середньому горизонтальна проекція крони окремих
екземплярів верби білої складає 12,5 м2. Середня висота дерев у групах – 11 м.
Діаметр стовбурів – 36,3 см. Зімкнутість пологу – 0,8-0,9. Виміри освітленості
проводились при мінливій хмарності (хмарність – 5 балів).
За типом архітектоніки крон верба біла належить до напіважурнокронних
порід. Аналіз даних показує, що групові посадки з даної породи відрізняються
незначною освітленістю підкронового простору. У результаті досліджень
встановлено, що середня освітленість під пологом групових насаджень з верби
білої у полуденні години (1200 – 1400) – 7355 Lx, що складає 15,3 % від відкритих
ділянок.
Розподіл сонячної радіації у підпологовому просторі груп дерев верби білої
відрізняється високою варіабельністю умов освітленості та значними
відхиленнями значень максимальної (30000 Lx – 75,5 % від відкритих ділянок) і
мінімальної освітленості (1500 Lx – 3,4 % від відкритих ділянок) від середньої.
Коефіцієнт варіації (Cv) досягає значення 84,4 %. Це пов’язано з пухким
складанням крони і наявністю значної кількості дрібних і середніх розривів у
деревному полозі. Але основна площа підпологового простору знаходиться в
умовах освітленості близько 5000 Lx – 10,4 % від загальної, що є несприятливим
для розвитку світлолюбної трав’янистої рослинності.
Отримані дані свідчать, що насадження з верби білої мають значні
потенційні можливості у формуванні тіньових умов під пологом при створенні
водозахисних насаджень по урізу води. Створення штучних прибережних
насаджень по урізу води з високорослих деревних порід може бути ефективним
біологічним методом меліорації водойм – попередження їх надмірного заростання
та біологічного забруднення.
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МАКРОФІТИ ЯК ІНДИКАТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ РІЧКИ
СТРИЖЕНЬ
Бондар О.С., викладач
Чернігівський педагогічний ліцей
Негативний вплив антропогенних факторів на навколишнє середовище і
біосферу в цілому постійно посилюється. Особливо підлягають впливу людини і її
господарської діяльності водні джерела, зокрема малі річки.
Мета роботи – вивчити екологічний стан річки Стрижень та її заростання
макрофітами.
Дослідження проводили маршрутним методом (фіксували види флори),
методом геоботанічних описів (описи видів складали для ділянок площею 100 м 2
у 14 контрольних точках за маршрутом) та методом просторового порівняння для
з’ясування стадій заростання р.Стрижень.
Встановлено, що серед виявлених видів переважають гігрофіти (51 %) та
гідрофіти (26 %). На основі екологічних характеристик виявлених макрофітів
можна визначити, що р. Стрижень: водойма мезо-евтрофного типу; має мулистопіщані та торф’яні донні поклади, а також алювіальні ділянки з слабо гумусними
донними покладами; знаходиться на початкових етапах обміління; вода в річці
багата сполуками калію та кальцію; водне середовище слабо кисле, наявність
сусака зонтичного вказує на коливання рівня води та розвиток процесів
антропогенного евтрофування водойми; наявність очерету звичайного вказує на
процеси заболочування річки.
Першочергову роль у заростанні р.Стрижень в ідіграють такі види:
лепешняк великий, рогіз широколистий, комиш лісовий, водяний жовтець, очерет
звичайний, рогіз вузьколистий (> 25 %). У сформованих ними угрупованнях
співдомінують: елодея канадська, тонконіг болотний, сусак зонтичний, верба
попеляста, кушир занурений (5-20 %). Асектаторами виступають: череда
трироздільна, перстач гусячий, рогіз вузьколистий, ехінацистіс (< 5 %).
Еколого-ценотичний ряд заростання річки Стрижень представлений таким
чином: І ступінь – занурені та плаваючі рослини (елодея канадська, ряска
триборозенчата, ряска мала)  II ступінь – поодинокі рослини прибережно-водні,
занурені та плаваючі (рогіз вузьколистий, рогіз широколистий, лепешняк
великий, комиш лісовий, сусак зонтичний)  ІІІ ступінь – угруповання з
домінуванням
прибережно-водних
рослин
(очерет
звичайний,
рогіз
широколистий, лепешняк великий).
Нами встановлено, що по руслу річки Стрижень від приватної забудови
відбувається поширення адвентивного виду розрив-трави залозистої. Унаслідок
процесів замулення і обміління Розрив-трава має можливість закріплюватися у
прибережній та берегових смугах. Таким чином, нами виявлено один з осередків
поширення цього виду на Чернігівському Поліссі.
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ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ЯК ОСНОВА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Гальченко Н.П., кандидат біологічних наук, доцент кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру,
Корцова О.Л., старший викладач кафедри екологічної безпеки та економіки
природокористування,
Никифоров В.В., доктор біологічних наук, професор, зав.кафедри природничих
наук
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Згідно фізико-географічного районування України, територія району
належить до Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції та до південної
Лісостепової області Дніпровської терасової рівнини, яка займає південнозахідну
придніпровську частину Полтавської області.
За геоботанічним районуванням України, територія відноситься до
Бахмацько-Кременчуцького геоботанічного округу терасових лучних степів,
терасових дубово-соснових лісів, заплавних лук, евтрофних боліт та лучногалофітної рослинності.
Кременчуцький район знаходиться у південно-західній частині Полтавської
області. У районі 2 міста та 75 населених пунктів, підпорядкованих 16 сільським
Радам народних депутатів. Розташований у межах Придніпровської низовини, в
лісостеповій зоні. Межує з Глобинським, Кобеляцьким та Козельщанським
районами Полтавської області. На заході район омиває Кременчуцьке
водосховище. Через Кременчуцький район протікають річки Дніпро та Псел, у
районі – частина Дніпродзержинського водосховища.
До природних ресурсів відносяться компоненти природи, які на даному
рівні розвитку продуктивних сил та вивченості використовуються або можуть
бути використані як засоби виробництва і предмет споживання для задоволення
матеріальних та духовних потреб суспільства.
Існує декілька класифікацій природних ресурсів. Згідно з природничою
класифікацією ресурси поділяються на природні групи: земельні, водні,
грунтові, біологічні, мінеральні, тощо.
Земельні ресурси
Площа району 1,2 тис.км2. Основними землекористувачами в
Кременчуцькому районі є 29 сільськогосподарських підприємств, з них
недержавних сільськогосподарських підприємств – 26 (1 – сільськогосподарський
кооператив, 13 – сільськогосподарські товариства, 2 – підсобні сільські
господарства недержавних підприємств, установ та організацій, 10 – інші
недержавні сільськогосподарські підприємства).
Водні ресурси
Основний водний об’єкт на території Кременчуцького районів – ріка Дніпро
(Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища). Основною водною артерією
регіону є Дніпро з його притоками – річками Псел, Сула, Ворскла. Основними
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притоками є річки Крива Руда, Псел і Омельничок довжиною 63 км та р.Сухий
Омельничок довжиною 46 км, р.Лозоватка, р.Куп’євата, довжиною 18 км.
Грунтові ресурси
Грунтовий покрив району обумовлений помірним континентальним
кліматом, лісовою та степовою рослинністю. Грунтоутворюючі породи
представлені четвертинними осадовими породами вітрового та водного
походження.
Найбільш поширеними грунтами є чорноземи. В Кременчуцькому районі
поширені залишково- і слабосолонцюваті чорноземи, піщані та супіщані грунти.
Збереження грунтового покриву та якості грунтів – важливе природоохоронне та
господарське завдання. Найбільшої шкоди грунтам завдає водна та вітрова ерозія.
Висока активність ерозії пов’язана, перш за все, з високою розораністю земель
району – орні землі займають 57193 га, що складає 44,2 %. Значної шкоди
грунтам завдає хімічне забруднення та механічне руйнування потужною
сільськогосподарською технікою. З метою покращення властивостей та режимів
грунтів проводять грунтоохоронну, грунтозахисну та грунтовідновлювальну
меліорації.
Біологічні ресурси
Лісистість Кременчуцького району становить 11,7 %, лісовкрита площа – 12
га. В листяних та хвойних лісах з дерев переважають: сосна звичайна, дуб
черешчатий, клени, в’язи, верби, тополі, горобини; з чагарників: ліщина звичайна,
шипшина, глід, бузина чорна, бузина червона, ожина сиза, бруслина
бородавчаста.
Визнання на національному рівні концепції екологічної мережі вперше за
всю історію розвитку природно-заповідної справи та охорони природи має
можливість позбавитись від штучних обмежень і реалістично оцінити сучасні
масштаби і ступінь деградації довкілля, з одного боку, і так само не обмежуючись
суб’єктивними факторами, визначити характер та обсяги необхідних змін для
збереження та відновлення природних ресурсів.
Програма формування мережі передбачає:
1. Обґрунтування критеріїв для виділення ключових територій.
2. Відбір типів середовища.
3. Визначення конкретних ділянок для збереження або поліпшення
використання природних ресурсів.
4. Встановлення менеджерських рішень, щодо управління цими територіями.
Сучасна мережа включає 14 територій та об’єктів (два –
загальнодержавного значення*) загальною площею 7810,25 га, що складає 6,56 %
від площі району. Найбільші площі займають РЛП, ландшафтні і ботанічні
заказники та заповідні урочища. ПЗМ району репрезентує різноманітність флори і
фауни різних типів лісів (широколистяних, вербових, тополевих та вільхових),
лучно-степових екосистем та значні площі заплавних комплексів (луки, болота,
стариці, затоки та водойми).
Дніпровський екокоридор можна вважати основним в Україні за його
ботаніко-географічною значущістю. Він належить до довготних екокоридорів
долин річок, які є шляхами міграції тварин і перенесення насінневих зародків
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рослин. Дніпро є основною водною артерією України, він формується з
правобережних та лівобережних приток. Існуючі та проектовані природнозаповідні території - це природні ядра дніпровського екологічного коридору, вони
відіграють основну роль в збереженні біорізноманіття долини Дніпра.
На території району виділений 1 національний еокоридор це –
Дніпровський (42,6 км) є одним із найбільш важливих ділянок збереження
біологічного різноманіття та одним з основних міграційних шляхів тварин та
рослин.
Ключові території: РЛП «Кременчуцькі плавні», ландшафтні заказники:
«Білецьківські плавні», «Гора Пивиха», «Балка Широка», «Лісові озера»,
ботанічний «Довгораківський», гідрологічний «Біловагівський», пам’ятки
природи: комплексна «Міський сад», геологічна: «Скеля-гранітний реєстр»,
«Виходи гранодіоритів», «Головлева круча», «Келеберда», заповідне урочище
«Келебердянське»,
парк-пам’ятка
садово-паркового
мистецтва
«Придніпровський».
Елементи буферної зони:
Правий берег Кременчуцького та Дніпродзержинського водосховищ:
широколистяні, вербові, тополеві та вільхові ліси, штучні соснові насадження,
лісосмуги, високотравні болота, стариці, затоки, піщані та заплавні луки, степи,
пасовища.
Регіональний екокоридор: Псільський (26,4 км)
Ключові території: ландшафтні заказники «Нижньопсільський» та
«Заплава Псла»
Елементи буферної зони:
1. Лівий берег р.Псел: широколистяні, вербові та тополеві ліси, лісосмуги,
високотравні болота, піщані та заплавні луки, пасовища.
2. Правий берег р.Псел: широколистяні, вербові та тополеві ліси, лісосмуги,
піщані та заплавні луки, пасовища.
Місцеві екокоридора (2-3- порядку): малі річки Сухий Кагарлик (12,3 км), р.Крива
Руда (8,8 км).
Перспективні шляхи
З метою оптимального захисту Дніпровсько-Псільського природного ядра
доцільно створити НПП «Кременчуцькі плавні» за рахунок островів, які
знаходяться у пониззі Псла та акваторії Дніпродзержинського водосховища
(близько 8 тис.га). Ця територія включає значну площу стариць, заток, акваторій,
високотравних боліт, заплавних лук, лісів: широколистяних, соснових, вербових,
тополевих та вільхових.
Перспективними ділянками для створення нових: ботанічного заказника є
система балок на
території Білецьківської сільської ради, гідрологічного
заказника болота-озера на території Бондарівської сільської ради та дендропарку
«Омельницький» на території Омельницької сільської ради.
Раритетний фонд ПЗМ району включає 70 видів вищих судинних рослин (4
занесені до СЧС, 19 занесених до ЧКУ, 4 – із списків ЄЧС, 2 – БК, 41 – РР),
серед яких переважають лучно-болотні (50), лісові (7), степові (10) та водні (3). Із
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хребетних тварин виявлено 14 видів із ЄЧС, 190 – БК, 66 – БнК, 45 занесених до
ЧКУ, 27 – РР.
Шляхи збереження природних ресурсів:
1. Лісові ресурси.
Для лісових ресурсів шляхом здійснення ефективного ведення лісового
господарства яке неможливе без чіткої системи обліку і оцінки ресурсів.
Використання лісових ресурсів здійснюється в порядку загального і спеціального
користування. Право загального користування лісових ресурсів – це право
громадян вільно перебувати в лісах і безперешкодно збирати для власного
споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, гриби. А саме на територіях, які
віднесенні до екомережі і збереглися природні ділянки лісів де саме тут можливе
здіснення загального користування лісовими ресурсами. Для регулювання
користування лісовими ресурсами здійснюється видача лімітів для сінокосіння та
випасання великої рогатої худоби.
2. Біологічні ресурси.
Використання рослинних, тваринних та інших ресурсів здійснюється
шляхом збирання рослинної та тваринної продукції але із збереженням рідкісних
та регіонально рідкісних видів флори та фауни. А саме на ПЗТ здійснюється
контроль за використанням цих видів.
Таким чином формування екологічної мережі та повноцінне її
функціонування на території Кременчуцького району може сприяти збереженню
природних ресурсів, тобто більш раціональному і науково обгрунтованому їх
використанні.

ОЦІНКА СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Голік Ю.С., академік ІАУ, голова екологічної ради Полтавської області,
кандидат технічних наук, доцент кафедри екології ПНТУ імені Кондратюка,
Ілляш О.Е., член-кореспондент ІАУ кандидат технічних наук, доцент
кафедри екології ПНТУ імені Кондратюка,
Москвич В.О., Мацків Я., магістри екології НТЦ «Полтавського відділення
ІАУ»,
У гідрогеологічному відношенні Полтавська область належить до
Дніпровського артезіанського басейну і займає центральну і південно-східну
частину Донецько-Дніпровської западини.
Територія області покрита густою мережею річок, яких зараз нараховується
1780, загальною протяжністю 13006 кілометрів.
Основні поверхневі артерії області – річки Дніпро, Ворскла, Сула, Псел,
Хорол. Серед них найбільша ріка Дніпро. На півдні і південному-заході область
122

примикає до двох дніпровських водосховищ – Кременчуцького і
Дніпродзержинського.
У ході наукових досліджень, що здійснюються Агроекологічним центром в
рамках європейського проекту TЕMPUS-TAСIS, була проведена оцінка стану
забруднення поверхневих водних джерел Полтавської області. Для виконання
даної оцінки були використані результати систематичного аналітичного контролю
за якістю води, які здійснюються Державним управлінням охорони
навколишнього природного середовища в Полтавській області, Полтавською
обласною санітарно-епідеміологічною станцією, Полтавським регіональним
управлінням водних ресурсів і Полтавським обласним центром гідрометеорології.
За даними контролю й спостережень зазначених організацій була сформована
інформаційна база з виділенням переліку пріоритетних показників якості (перелік
формувався з урахуванням рекомендацій [1, 2]). Для з’ясування динаміки змін
якості води, було взято дані регулярних спостережень у період із 2003 до 2007 рр.
При виборі пунктів спостережень для оцінки якості річкових вод, була врахована
повнота матеріалів за кількістю показників і періодів спостережень. Тому, в
кінцевому рахунку для екологічної оцінки якості поверхневих вод області, були
використані дані 217 пунктів гідроекологічних спостережень, які розташовані на
27 річках та 2 водосховищах.
В основу оцінки була покладена українська методика [2], рекомендована
для використання підрозділами Держкомгідромету.
При здійсненні оцінки були отримані значення індексу забруднення вод
(ІЗВ) за всіма точкам моніторингу в Полтавській області станом на 2007 рік.
Величина ІЗВ являє собою інтегральний показник, що визначався як середнє
арифметичне долей гранично допустимої концентрації кожного із обраних
оціночних показників якості води, а саме: БСК5, хлоридів, сульфатів, азоту
амонійного, нітритів і нафтопродуктів.
У результаті проведеної оцінки якості поверхневих вод за величиною ІЗВ
поверхневі водні джерела Полтавщини прокласифіковано за 7 класами якості
води: від дуже чистої води (І клас), чистої (II клас), помірно забрудненої (ІII клас),
забрудненої (ІV клас), брудної (V клас), дуже брудної (VI клас) й до надзвичайно
брудної (VII клас).
Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод й відповідної
класифікації представлені у картографічному вигляді, що наглядно дозволяє
оцінити ситуацію, яка склалася в досліджуваних водних об’єктах Полтавщини й
на її окремих пунктах спостережень в басейнах річок (рис.1).
У цілому стан поверхневих вод на території Полтавської області
характеризується як помірно забруднений. Але є місця, де за якістю поверхневі
води віднесені до дуже чистих, в основному це місця рекреації, а саме:
 р. Ворскала в Диканському р-ні, с. Михайлівка, територя місця відпочинку,
де розташований дитячий табір;
 р. Коломак, Чутівський р-н;
 р. Псел, Козельщинський р-н;
 р. Сула, Лохвицький р-н (с. Піски,с. Млини, с. Лука (оздоровчий табір),
смт. Лохвиця);
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 р. Сула, Семенівський р-н, с. Горошино, де на даний час знаходиться
ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Сулинський»,
територія якого включена до проекту створення Національного природного
парку «Нижньосульський», що знаходиться на етапі погодження;
 р. Крива Руда, Семенівський р-н.
За результатами даної оцінки забрудненими (ІV клас) вважаються
поверхневі води Кременчуцького водосховища в районі селища Власівка,
р.Дніпро в районі м.Кременчук (правий та лівий берег), р. Ворскли в зоні скиду
очисних споруд ЖКК с. Терешки, на жаль, води р.Псел в районі розташування
санаторію «Псьол» та центрального пляжу смт. Велика Багачка та інші місця
області.
Поверхневі води, що класифікуються як брудні (V клас), в більшості,
спостерігаються у зонах скидів від очисних спруд – це: р. Коломак, Полтавський
р-н (Затурінські очисні споруди); р. Хорол, Хорольський р-н (очисні споруди
ВАТ «Хорольський молококонцервний комбінат дитячих продуктів»); р. Орчик,
Карлівський р-н (очисні споруди Карлівського ВУВКГ); р. Тагалик, Машівський
р-н (очисні споруди Машівського комбінату комунальних підприємств);
р. Багачка, Великобагачанський р-н (очисні споруди Великобагачанської дільниці
Миргородського ВУВКГ); р. Суха Лохвиця, Лохвицький р-н (очисні споруди
Лохвицької дільниці Миргородського ВУВКГ), а нижче скиду з цих очисних
споруд води р. Суха Лохвиця мають дуже брудний стан, такий же стан
характерний і водам р. Хорол в Хорольському р-ні біля с.Вешняки.
Найгірша ситуація станом на 2007 рік спостерігалася на р. Дніпро в районі
розташування Редутського кар’єроуправління та на р. Орчик в Карлівському р-ні.
У цих водних об’єктах вода характеризується як надзвичайно забруднена.
Результати проведеної екологічної оцінки виявили загальну сучасну
ситуацію щодо якості вод поверхневих джерел області, дали можливість виявити
певні тенденції у період 2003-2007 роки, які характеризуються поступовим
погіршенням якості вод, та виділити окремі ділянки басейнів річок і дніпровських
водосховищ, що потребують особливої уваги.
У цілому ж головними факторами, що впливають на погіршення
екологічного стану поверхневих вод Полтавської області, виділено такі:
 високий рівень використання водних ресурсів із застосуванням застарілих
технологій;
 значна концентрація промислових об’єктів на окремих ділянках водних
об’єктів, передусім Кременчуцьке й Дніпродзержинське водосховища в
районі м.Кременчук й м.Комсомольськ;
 недосконалість технологій очищення і низький рівень експлуатації діючих
очисних споруд;
 надзвичайно висока розораність і сільськогосподарська освоєність території
області;
 низька лісистість території деяких районів;
 зневажання природоохоронними, меліоративними, протиерозійними
заходами;
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 відсутність правових і економічних механізмів, які стимулювали б розвиток
екологічно безпечних технологій та водоохоронних систем на
підприємствах-водокористувачах поверхневих вод області;
 недостатність екологічних знань і низька екологічна інформованість
населення.
Проблеми охорони водних ресурсів в області розглядаються на усіх рівнях.
Вони включені у перелік найбільш актуальних природоохоронних заходів
«Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів
Полтавської області на період до 2010 року (у новій редакції)». Одні з найбільш
проблемних ділянок мережі поверхневих вод області, що відносяться до р.Дніпро
та дніпровських водосховищ, включені до «Програми екологічного оздоровлення
басейну Дніпра та поліпшення якості питної води до 2010 року».
Однак проблеми захисту поверхневих вод та підтримання їх в екологічно
стабільному стані залишаються одними з найбільш складних й актуальних для
області, тому й надалі потребують професійного вирішення й належної уваги
громадськості. Адже, народне прислів’я про те, що вода – це відзеркалля нашого
життя, передає усю сутність й важливість охорони вод та прагнення їх чистоти.
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УДК 502.7:556(477.81)
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ РІВНЕНСЬКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ
КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ
Головко О.В., молодший науковий співробітник Рівненського природного
заповідника м.Сарни,
Гопчак І.В., кандидат географічних наук, доцент кафедри водогосподарської
екології, гідрології та природокористування Національного університету
водного господарства та природокористування м.Рівне
Визначальним фактором у формуванні ландшафтів Рівненського
природного заповідника (РПЗ) є водний режим, особливість якого полягає, в
першу чергу, у близькому заляганні від поверхні рівня ґрунтових вод, унаслідок
чого в територіальному розподілі рослинності чітко проявляється провідна роль
мікрорельєфу.
Дослідження водних об’єктів заповідника досі проводились переважно в
напрямі вивчення його болотних масивів. І.М. Григора дослідив торфові поклади
та рослинність болотного масиву Коза (Володимирецький р-н, Рівненська
область). Є.М. Брадіс вивчала рослинність та торфові поклади урочищ Сира
Погоня та Сехівська Погоня [3]. Т.Л. Андрієнко вивчала рослинність та флору
масивів заповідника (Сомине, Сира Погоня, Переброди, Білоозерський) та
торфові поклади частини урочищ [1,2]. Ландшафтознавчі дослідження озер Біле
та Сомине проводив В.О. Мартинюк [8,9]. Стаціонарні гідрологічні
спостереження на території заповідника не проводились. Сарненською дослідною
станцією Інституту гідротехніки і меліорації УААН епізодично велись
спостереження за гідрогеологічним режимом болотного масиву «Сомине» в 19781984 роках та у 1998-2002 роках [11,12,13]. Даних про спостереження за
гідрологічним режимом на інших болотних масивах заповідника не виявлено.
Таким чином, на сучасному етапі досліджень у РПЗ назріла потреба в проведенні
комплексних досліджень водних об’єктів заповідника.
Для Рівненського природного заповідника, у якому половину площі
складають болотні масиви, розробка програми моніторингу за станом болотних
екосистем та водних об’єктів є надзвичайно важливим завданням. Наукові
дослідження в заповідниках проводяться згідно з методичним посібником
«Програма Літопису природи для заповідників та національних природних
парків» за редакцією д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко [14]. Однак у
вказаному посібнику відсутні детальні рекомендації щодо проведення
гідрологічних досліджень.
Актуальність таких досліджень обґрунтовується ще й тим, що масив
Переброди РПЗ має статус водно-болотного угіддя міжнародного значення, а
решта масивів є потенційними Рамсарськими угіддями [4].
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Для реалізації цього завдання в заповіднику в 2005-2008 роках виконувалась
науково-дослідна робота «Інвентаризація та первинне вивчення водних об’єктів
Рівненського природного заповідника з метою організації спостережень на них».
У процесі виконання науково-дослідної роботи було досліджено водно-болотні
угіддя заповідника, вивчено їх гідрологічні, гідрохімічні характеристики,
досліджено рослинний покрив даних об’єктів.
За лісовпорядкувальними даними станом на 2008 рік, встановлено, що із
загальної площі заповідника (42289 га) ліси, у тому числі заболочені, займають
21172 га (48 %), болота – 20286 га (48 %), водойми – 688 га (1,4 %).
Територія Рівненського природного заповідника належить до басейну
Прип'яті. Білоозерська ділянка знаходиться в басейні притоки Прип’яті – Стиру, а
Переброди, Сира Погоня і Сомине – в басейні притоки Прип’яті – Горині. На
території заповідника розташовані 3 карстові озера – Біле, Сомине та
Старосільське. На ділянках Переброди, Сира Погоня річки відсутні. На
Білоозерській протікає річка Березина. На території масиву Сомине на відстані
600-650 м південніше озера протікає каналізована річка Любліна, притока р. Льви.
Велика кількість води на території заповідника зосереджена в болотах і
заболочених лісах. Нижче наводимо коротку характеристику водних об’єктів РПЗ.
Таблиця 1 – Характеристика озер Рівненського природного заповідника
Озеро
№
Показник
Озеро Сомине
Озеро Біле
Старосільське
Рокитнівський
Сарненський р-н,
Володимирець
р-н., РПЗ,
РПЗ, Карасинське
кий р-н, РПЗ,
1
Розташування
Старосільське
л-во, кв.62 (вид.16), Білоозерське лл-во, кв. 53,
кв.75 (вид.2)
во, кв.51
вид. 10
р. Стир
р. Горинь
р. Горинь (притока
2
Басейн
(притока р.
(притока р.
р. Припять)
Припять)
Припять)
3
Походження
Карстове
Карстове
Карстове
Площа,
4
Загальна
99
540
5,9
га
Водного
5
61
453
5,3
дзеркала
Прибережн
6
38
87
0,6
ої смуги
Максимальна
7
13
26
глибина, м
Орієнтовний об’єм
8
2,7
60-70
0,1
води, млн.м3
Підземні,
Підземні,
Тип водного
Підземні,
9
атмосферні
атмосферні
живлення
атмосферні води
води
води
10
Тип води за
сульфатногідрокарбонатн
сульфатно128

мінералізацією

11

Характер берегів

гідрокарбонатнокальцієвомагнієвий
низькі піщані та
торф’янисті

о-кальцієвомагнієвий

гідрокарбонатн
о-кальцієвомагнієвий
низькі піщані
низькі піщані
та торф’янисті та торф’янисті

Річка Березина протікає на території Білоозерського лісництва РПЗ.
Розташована вона у межиріччі Стиру та Веселухи, у прадолині, що утворилася
внаслідок стікання льодовикових вод. Площа водозбору – 89 км2. Заплава
завширшки 3 км та завдовжки 17 км, заболочена, тут розташований болотний
масив Коза. Надзаплавні тераси слабко виражені, вкриті сосновими та вільховими
лісами. Русло річки каналізоване, є частиною Мульчицької меліоративної
системи. Річка впадає в канал Лоток, який, у свою чергу, в р. Стир. Ширина річки
Березина – від 2,5-3 м при вході в Рівненський природний заповідник (створ Б3)
до 1,5-2 м при виході з території РПЗ (створ Б4).
Під час досліджень проводилось вимірювання витрат та швидкості води в р.
Березина в меженний період (жовтень, 2007 р.). Швидкості води вимірювались
приладом «ИСТ» у двох точках річки Березина – у створі Б1 (у центрі масиву) та в
створі Б4 (при виході річки з території заповідника).
Дані вимірювання та результати обчислень швидкостей та витрат наведені в
таблиці 2.
Таблиця 2 – Дані вимірювання та результати обчислень швидкостей та витрат р.
Березина
Параметр
Створ Б1
Створ Б4
vпов, м/с
0,11
0,25
v0,2, м/с
0,11
0,25
v0,6, м/с
0,1
0,24
v0,8, м/с
0,1
0,21
vдна, м/с
0,08
0,19
v, м/с
0,102
0,233
2
S, м
1,74
0,542
3
Q, м /с
0,177
0,126
Отож, з таблиці 2 видно, що витрата води в кінцевому створі (при виході
річки з території заповідника) є меншою, ніж у створі в центрі масиву, що
дозволяє зробити припущення про затримку частини води з річки болотним
масивом Коза в період межені. Це, зокрема, зазначається і в інших дослідників
[6].
При аналізі лісотаксаційних матеріалів РПЗ встановлено, що болотні масиви
Рівненського природного заповідника становлять майже 48 % від загальної площі.
У складі боліт переважають перехідні та верхові (разом вони складають 80 % від
загальної площі боліт у заповіднику). Низинні ж складають біля 15 % від
загальної площі боліт РПЗ. Співвідношення площ боліт по лісництвах наведено в
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таблиці 3. Проте, до боліт, за таксаційними описами, не віднесено заболочені ліси,
тому площа заболочених земель може бути дещо більшою.
Таблиця 3 – Співвідношення площ боліт за лісництвами
Площа лісництва, Площа боліт,
Площа боліт,
Лісництво
га
га
%
Старосільське
5895
2883,2
48,91
Білоозерське
8051
1590,1
19,75
Більське
5427
2653,5
48,89
Карасинське
10852
6191,7
57,06
Північне
7565
4969,7
65,69
Грабунське
4499
1997,4
44,40
У заповіднику
42289
20285,6
47,97
Нижче наводимо коротку характеристику болотні масивів заповідника.
Сира Погоня – урочище найбільшого на України болотного масиву
Кремінне, його верхова ділянка, що лежить в улоговині на межиріччі річок Льви
та Ствиги. На масиві найповніше представлений основний характер торфових
боліт Українського Полісся в процесі їх розвитку від евтрофної до оліготрофної
стадії. Горби з пригніченою болотною сосною чергуються із обводненими
мочажинами та утворюють своєрідний комплекс – горбисто-мочажинний, що є
рідкісним в Україні.
Білоозерський масив утворився на місці льодовикової долини, із якої
стікали льодовикові води. Згодом долина заболотилась, тут сформувались болотні
масиви, різноманітні за своїм рослинним покривом. Більша частина боліт масиву
низинні, невеликий відсоток перехідних боліт.
Переброди є частиною великого болотного масиву Піддубче, більша
частина якого знаходиться в Білорусії. Основну частину його становлять дуже
обводнені, важкопрохідні болота. Ділянку Переброди віднесено до водноболотних угідь міжнародного значення відповідно до Рамсарської конвенції (Іран,
м. Рамсар, 1971).
Масив Сомине знаходиться на території Сарненського району на віддалі
10-15 км у південно-західному напрямку від масиву «Сира Погоня», і являє собою
частину найбільшого на території України болотного масиву «Кремінне». Більшу
частину його площі займають мезотрофні болота, і лише поблизу озера Сомине
знаходиться незначна кількість евтотрофних боліт [1,5,17].
Осушувальні роботи на території заповідника проводились до введення
заповідного режиму. Меліоративна мережа наявна у всіх лісництвах. Згідно з
даними лісотаксаційних описів, загальна довжина каналів Більського лісництва
становить 9,1 км, Північного – 1,3 км, Білоозерського – 40,0 км, Старосільського –
24,4 км, Грабунського – 8,4 км, Карасинського – 128,5 км. Загальна довжина
меліоративної мережі на території заповідника становить 211,7 км, але на
сьогодні значна частина осушувальних каналів заросла, деякі збереглися і
викликають осушення заболочених ділянок на території заповідника.
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Окрім гідрологічних характеристик водойм заповідника, нами
досліджувались гідрохімічні показники якості води. У 2007-2008 роках
періодично здійснювався відбір проб води на визначення показників складу та
властивостей поверхневих вод. Вимірювання проводились у сертифікованій
лабораторії Державної екологічної інспекції в Рівненській області та гідрохімічній
лабораторії
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування. Також використано дані відбору проб води з озера Біле
Державною екологічною інспекцією (2002-2006).
Оцінка якості поверхневих вод за результатами вимірювань проводилась
відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за
відповідними категоріями [10]. У таблиці 4 подаємо об’єднану екологічну оцінку
якості води озер Біле та Сомине, річки Березина за блоковими індексами (І1 –
індекс забруднення компонентами сольового складу, І2 – індекс трофосапробності,
І3 – індекс забрудненості специфічними речовинами токсичної дії) і величиною
інтегрального екологічного індексу (ІЕ).
Таблиця 4 – Об’єднана екологічна оцінка якості води водних об’єктів
Рівненського природного заповідника за блоковими індексами (І1, І2, І3) і
величиною інтегрального екологічного індексу (ІЕ) за даними 2002-2008 р.р.
№ пр

Рік відбору

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Значення індексів
Масив, проба

2002
2003
2004
2005
2005
2006
2007,
жовтень
2007,
жовтень
2007,
липень
2007,
жовтень
2007,
жовтень
2008,
серпень
2008,
серпень
2008,
вересень
2008,
вересень

Озеро Біле, біля турбази РАЕС
(Створ 1)
Озеро Біле, біля турбази РАЕС
(Створ 1)
Озеро Біле, біля турбази РАЕС
(Створ 1)
Озеро Біле, біля турбази РАЕС
(Створ 1)
Озеро Біле, заповідна зона (Створ
2)
Озеро Біле, біля турбази РАЕС
(Створ 1)
Озеро Біле, біля турбази РАЕС
(Створ 1)
Озеро Біле, заповідна зона (Створ
2)
Озеро Сомине, південний берег
(Створ С1)
р. Березина, місце витоку річки з
території масиву (створ Б4)
р. Березина, центральна частина
масиву (створ Б1)
р. Березина, центральна частина
масиву (створ Б2)
р. Березина, місце входу річки на
територію масиву (створ Б3)
р. Березина, центральна частина
масиву (створ Б1)
р. Березина, центр болота Коза
(створ Б5)

Ступінь
чистоти за
класом

Клас
якос
ті
води

І1

І2

І3

ІЕ

Стан за
класом

1,0

2,9

3,5 2,5

добрий

чиста

ІІ

2,6

3,3 2,3

добрий

чиста

ІІ

1,0

2,9

3,3 2,4

добрий

чиста

ІІ

1,0

1,9

4,6 2,5

добрий

чиста

ІІ

1,0

2,9

3,5 2,5

добрий

чиста

ІІ

2,0

2,3

3,5 2,6

добрий

чиста

ІІ

2,0

2,1

-

2,0

добрий

чиста

ІІ

2,3

2,0

-

2,2

добрий

чиста

ІІ

1,0

3,7

-

2,4

добрий

чиста

ІІ

1,0

2,2

-

1,6

добрий

чиста

І-ІІ

1,7

2,4

-

2,0

добрий

чиста

ІІ

-

4,7

4,0 4,3

задовільний

забруднена

ІІІ

-

5,7

5,2 5,5

задовільнийпоганий

забрудненабрудна

ІІІІV

-

3,0

6,8 4,9

задовільний

забруднена

ІІІ

-

3,8

6,0 4,9

задовільний

забруднена

ІІІ

1,0
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Розрахунки показника об’єднаної екологічної оцінки якості поверхневих
вод Рівненського природного заповідника показали, що величини інтегральних
індексів (ІЕ), розрахованих для озера Біле протягом 2002-2007 рр. та озера Сомине
в 2007 році знаходяться в межах класу ІІ, вода «добра», «чиста».
Що стосується стану поверхневих вод в р. Березина то за значеннями
інтегрального екологічного індексу (ІЕ) він знаходився протягом 2008 року в
межах ІІІ-ІV класу якості, вода «задовільна», «забруднена» – «погана», «брудна».
З таблиці 4 бачимо, що якість води за інтегральним індексом протягом 2007 року
в річці Березина знаходиться в межах І-ІІ класу, це покращення показника
викликане відсутністю даних блоку специфічних речовин токсичної дії, які
знаходяться в межах ІІІ-V класу якості води, про що свідчить аналіз проб 2008
року, за яким Feзагальне, Ni, Zn і Cu перевищують найгірші значення V класу 7
категорії екологічної класифікації поверхневих вод суші та естуаріїв за
критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії, згідно з Методикою... [10].
Для більш повного аналізу якості води водних об’єктів у заповіднику
необхідно систематично відбирати проби протягом року, особливу увагу слід
звертати на періоди межені та повені, а щодо озера Біле, то в період найбільшого
напливу рекреантів (червень-серпень). Це дасть змогу визначити ступінь
антропогенного впливу на озеро та розробити заходи щодо його зменшення.
Для вивчення закономірностей територіального розподілу рослинності
залежно від просторової структури абіотичних факторів у Білоозерському
лісництві РПЗ було побудовано п’ять еколого-гідрогеологічних профілів через
болотний масив Коза-Березина з використанням нівелірної зйомки рельєфу
місцевості та детальними описами рослинних угруповань.
Схеми розташування екологічних профілів та гідрологічних створів на
території Білоозерського лісництва наведені на рисунку 1.
Детальніше опис профілів Б1-Б4 наведений у наших попередніх публікаціях
[7]. Профіль Б5 закладено йописано 2008 року спільно з науковцями Поліського
філіалу УкрНДІЛГА (м. Житомир). Він прокладений через центральну частину
болота Коза й охоплює основні його рослинні угруповання. На центрі профілю
протікає канал Березина. Профіль зорієнтований із заходу на схід та перетинає
річку Березина та декілька каналів, що впадають у неї.
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Рис. 1 – Схеми розташування екологічних профілів та гідрологічних створів на
території Білоозерського лісництва
На даному профілі доцільно закласти стаціонари із вивчення динаміки
раритетних видів рослин, проводити спостереження за гідрологічним та
гідрохімічним режимом болота.
Таким чином, проведені дослідження започаткували новий етап у вивченні
ландшафтів Рівненського природного заповідника. Вони, звичайно, не є повними і
стосуються переважно території Білоозерського масиву. Подальші дослідження
водних об’єктів заповідника слід зорієнтувати у напрямку вибору ключових
ділянок стаціонарних спостережень, налагодження ефективної системи
спостережень за гідрологічним та гідрохімічним режимом водойм та боліт,
вивчення продуктивності фітоценозів.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ РОСЛИН
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДОЙМ ВІД ЗБУДНИКІВ ЛЕПТОСПІРОЗУ
Гулай О.В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка
Гулай В.В., старший викладач кафедри біології Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Не дивлячись на значні успіхи сучасної гуманної та ветеринарної медицини
проблема інфекційної захворюваності тварин та людини не втрачає актуальності і
в наш час. Значну проблему становлять інфекції з так званої групи «природновогнищевих» хвороб, через те, що збудники цих захворювань тривалий час
знаходяться в об’єктах зовнішнього середовища (вода, ґрунт), а також
циркулюють серед біоти (особливо різноманітних представників дикої фауни).
Одним з таких захворювань, що властиві території Центральної України, є
лептоспіроз, який викликається спірохетами Leptospira interrogans. Вважається,
що основним джерелом передачі цих патогенних мікроорганізмів людям,
домашнім та сільськогосподарським тваринам є вода відкритих водойм. У зв’язку
з цим набуває актуальності питання щодо зниження потенціалу природних
вогнищ лептоспірозу і відповідно загрози зараження людей та тварин.
Зазначеного ефекту можна досягти лише шляхом значного зниження щільності
популяцій або ж знищення патогенних лептоспір у воді відкритих водойм. Однак,
на даний час не існує ефективних заходів які б дозволили досягти необхідного
результату.
У процесі вивчення особливостей екології спірохет Leptospira interrogans в
об’єктах зовнішнього середовища, нам вдалось спостерігати випадки помітного
зниження щільності патогенних лептоспір в досліджуваних зразках в результаті
впливу на них прижиттєвих виділень деяких видів рослин. Так наприклад,
присутність у середовищі кореневих виділень аїру звичайного (Acorus calamus L.)
в діапазоні розведень від 1:10 до 1:10000 негативно позначається на щільності
патогенних лептоспір і знижує їх вміст у дослідних зразках більш ніж на 50,0% у
порівнянні з контролем. Подібні ефекти пригнічення культур лептоспір відмічені і
для прижиттєвих виділень очерету звичайного (Phragmites communis L.), рогозу
вузьколистого (Typha angustifolia L.), рогозу широколистого (Typha latifolia L.),
стрілолиста стрілолистого (Sagittaria sagittifolia L.) та деяких інших.
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З огляду на попередні результати досліджень, можна припустити
можливість використання окремих видів прибережних рослин для очищення
водойм від патогенних лептоспір. Звичайно, що для практичного застосування
описаних ефектів необхідно провести ще цілий ряд лабораторних та польових
тестів, однак, в цілому, виявлені закономірності, на нашу думку, дозволять в
майбутньому розробити ефективну систему зниження та стримування
епізоотичного потенціалу природних вогнищ лептоспірозу.

РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО
ОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ВМЕСТО
ПРОТИВОРЕЧИЙ
Карагодин Г.В., Солодовников Ю.С., Алехин В.Н., Беседин Н.В.
ООО «Украинский межрегиональный центр «Гидротон ЛТД»
АО «Укртатнафта» (г.Кременчуг)
Вторая половина ХХ-го – начало ХХ1-го столетия привлекают к себе
внимание специалистов самых различных областей к процессам все более
интенсивных, и чаще всего негативных, воздействий деятельности человека на
все элементы природной среды. Среди последних одними из наиболее уязвимых
являются подземная и поверхностная гидросферы. Использование их ресурсов и
сложный характер взаимного влияния хозяйственной деятельности на гидросферу
и последней на условия хозяйствования в настоящее время чаще всего
рассматриваются в отрыве друг от друга, нередко и в форме противопоставления.
В ряде случаев возможен комплексный подход к использованию и охране
природных ресурсов, что и предлагается авторами.
Актуальность разработки
В настоящее время одной из наиболее активно обсуждаемых в специальной
периодике и СМИ тем являются перспективы социально-экономического
развития и жизнеобеспечения человечества в свете нарастающего дефицита
водообеспечения в целом и особенно хозяйственно-питьевого водоснабжения.
При этом вполне справедливо обсуждаются самые различные пути решения
проблемы: от поисков естественных резервов воды до многообразных технологий
кондиционирования вод, не соответствующих нормативным требованиям к водам
питьевого назначения. Рассматривается бесконечное множество проектов – как
локальных, так и глобальных, но за десятилетия работы авторы не наблюдали
случаев реального решения проблемы даже тогда, когда эти решения «лежали на
поверхности». В то же время уже сегодня, в ряде частных ситуаций, возможно
сохранение природного фонда вод, что и осуществляется авторами в ряде случаев,
а в других предлагается кардинальное, экономически заведомо выгодное решение
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в масштабах городов или крупных частей последних. Актуальность практических
прикладных решений, пусть даже части проблем охраны природного водного
фонда, не вызывают сомнений.
Постановка задачи и место предлагаемых технологических решений в комплексе
мероприятий по охране водных ресурсов
Для понимания места и возможностей тех или иных методикотехнологических комплексов необходимо примитивизировать (упростить)
систему представлений.
Природный ресурсный водный фонд включает в себя ресурсы
поверхностной гидросферы (I) и подземной гидросферы (II), которые тесно
связаны между собой, восполняют, а при использовании истощают друг друга.
Одновременно оптимизация состояния одной из гидросфер является
обязательным условием (возможностью) сохранения нормального состояния
другой.
Так, рассматриваемые ниже подходы в конечном счете направлены на
оптимизацию экологического состояния Азово-Черноморского бассейна за счет
улучшения условий водного баланса в отдельных его точках.
В силу специфики природоохранной и инженерно-гидроэкологической
деятельности организаций, представляемых авторами, нами рассматриваются
вопросы, связанные с сохранением ресурсов подземной гидросферы (II).
Истощение ресурсов последней определяется следующими формами
(последствиями) хозяйственной деятельности:
П. 1. Использование подземных вод как источника питьевого водоснабжения.
П. 2. Использование подземных вод для технического водоснабжения.
П. 3. Истощение за счет работы дренажных сооружений.
П. 4. Истощение за счет работы систем временного водоснабжения.
Кроме чисто физического истощения ресурсов подземной гидросферы,
происходит снижение ресурсности за счет ухудшения качества подземных вод, в
основном вследствие их загрязнения:
П. 5. Регионального, как следствие негативного воздействия множественных
источников влияния: городских и промышленных агломераций, агрокомплексов и
т.п.
П. 6. Специфического локального, когда источник и характер загрязнения
является преобладающим с четкой номенклатурой загрязнителей в пределах
определенной территории. К числу последних относятся предприятия
нефтепромышленного комплекса, которые выделяются нами, поскольку здесь
решение рассматриваемой проблемы специфично и является одним из объектов
рассмотрения в данной публикации.
В свою очередь нарушение водного баланса хозяйственно освоенных
территорий в сторону увеличения приходной части последнего, приведшего к
росту уровней первого от поверхности, а чаще всего – и связанных с ним
гидравлически более глубоких горизонтов, обуславливает развитие в пределах
обширных территорий процессов подтопления. В числе комплекса причин,
вызывающих последнее, значительная роль принадлежит утечкам части вод,
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используемых в технических целях промышленными предприятиями, во многих
случаях покупаемых ими у местных систем водопроводного хозяйства
(«Водоканалов»). В то же время под различными предлогами предприятиям
запрещается использование того, что «лежит под ногами», т.е. заведомо уже
непригодных для питьевого водоснабжения техногенно загрязненных подземных
вод. В итоге происходит следующее:
 субъекты хозяйствования покупают техническую воду у «Горводоканалов»
по цене питьевой, т.к., по крайней мере в Украине, системы
водообеспечения объединенные, что повышает себестоимость продукции;
 часть используемой технической воды теряется и идет на повышение
приходной части водного баланса территории, вызывая подтопление
последней;
 повышение уровня грунтовых вод (УГВ) вызывает интенсификацию
выщелачивания токсичных соединений из грунтов с последующей
миграцией на более или менее значительные расстояния и в конечном счете
– загрязнение поверхностных водотоков;
 предприятия платят за строительство и эксплуатацию дренажей, за сброс
вод, за нанесение ущерба и т.д., что опять-таки сказывается на
себестоимости продукции.
В итоге сплошные негативные явления.
Задачей данной публикации не является ответ на сакраментальный вопрос:
«Кому это выгодно?», но мы хотим изложить результаты рационального
совмещения решений в одних случаях уже полученного, в других –
напрашивающегося как само собой разумеющегося разрешения противоречий,
явно надуманных, между интересами охраны подземной гидросферы и
интересами живущих и осуществляющих хозяйственную деятельность на
подтопленных территориях.
Рассматриваемые эколого-технические задачи и примеры решений.
Итак, рассматриваются два случая из бесчисленного множества задач,
требующих решения:
 защита подземной гидросферы от загрязнения жидкими углеводородами с
гармонизацией
водного
баланса
на
промплощадке
нефтеперерабатывающего комплекса;
 оптимизация совместного решения задач защиты от подтопления и
технического водоснабжения промышленных комплексов.
Первое решение уже достаточно успешно реализовано на АО
«Укртатнафта» и используется на протяжении ряда лет.
Промплощадка расположена на четвертой надпойменной террасе р. Днепр и
имеет типичное для Центральной и Левобережной Украины двухярусное
строение: верхняя часть преимущественно суглинистого состава, нижняя –
песчаная. Здесь, как и в большинстве других случаев, основной объем
загрязняющих веществ–жидких углеводородов (нефтепродуктов) – в виде
скоплений сложной конфигурации, приурочен к верхней части разреза.
Образование этих пятен загрязнения вызвано многолетними нормативными и
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наднормативными
технологическими
потерями
сырья
и
продукции.
Одновременно, в связи с дисбалансом водопотребления, получение значительных
объемов воды со стороны (об этом говорилось выше), наблюдался значительный
подъем УГВ в пределах всей промплощадки [2,4 ]. И, несмотря на глубокую
реконструкцию предприятия, ликвидация названных явлений уже потребовала и
еще потребует значительных усилий.
На предприятии построены и функционируют три системы инженерной
защиты (СИЗ) подземной гидросферы от загрязнения жидкими нефтепродуктами
(ЖНП).
Система начата строительством в 1994 году и сейчас насчитывает десятки
действующих очистных элементов–модулей. Здесь мы не останавливаемся на
подробном описании методики, технологии и техники создания СИЗ. Они
изложены в ряде публикаций [1-4] и описаниях к патентам Украины и РФ,
основные из которых также перечислены [5-11].

Рис. 1 – Динамика содержания растворенных нефтепродуктов в воде
очистных скважин
Главной особенностью технологии является исключительно селективное
извлечение из подземного пространства ЖНП и возвратной воды. Только эта
технология практически исключает «захват» с нефтепродуктами воды и наоборот,
и минимизирует вторичное растворение ЖНП в воде. Применяемая технология
многовариантна по режиму работы, но во всех случаях содержание ЖНП в форме
истинных растворов наиболее низко из всех конкурентных технологий (рисунки
1, 2).
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Именно этот фактор сыграл решающую роль в определении возможности
использования возвратных вод в оборотных циклах. Порядок объемов
используемых возвратных вод иллюстрируется рисунком 3. Речь идет, даже в
крайне неблагоприятные для работы предприятия годы, о десятках тысяч куб. м
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воды в месяц. Ровно столько не изымается из системы хозяйственно-бытового
водоснабжения города, т.е. сохраняется в объеме природных ресурсов подземных
вод региона. Даже в этот период ежемесячная подача воды составляла около 16
тыс. м3. При полной загрузке мощностей эта цифра составляла свыше 1 млн. м 3 в
год.
В настоящее время аналогичная система предусматривается проектом
инженерной защиты Шебелинского отделения по переработке газового
конденсата и нефти (Харьковская обл.), где в оборотные системы предполагается
ежесуточно подавать 600 м3 возвратных вод.
Вторая задача требует решения, которое возможно для территорий, в
пределах которых развиты водоносные комплексы, отдельные элементы которых
гидравлически связаны между собой, причем нижние этажи водоносности в свое
время эксплуатировались в качестве источников хозяйственно-питьевых вод,
затем по мере проникновения загрязненных поверхностных вод в глубокие
горизонты были выведены из эксплуатации, а позже, по мере восстановления
напоров в системе и дополнительного инфильтрационного питания, уровни
грунтовых вод достигают глубин подтопления.
Такие территории чаще всего приурочены к долинам речной сети в
пределах промышленно-городских агломераций. Классическим примером
является территория г. Харьков. В пределах современных пойм и комплекса
молодых террас основных рек города повсеместно развита серия водоносных
горизонтов (три), находящихся в различной степени гидравлической связи.
Нижним этажом водоносности является водоносный горизонт трещиноватой зоны
мергельно-меловой толщи верхнего мела (верхнемеловой горизонт).
Трещиноватость пород-коллекторов развита до глубин 65-70 м от дневной
поверхности, в связи с чем распространение его в плане носит характер полос, а в
поперечнике – корытообразно. Запасы подземных вод формируются за счет
дренирования вышележащих водоносных отложений.
До середины 60-х годов XX ст. горизонт эксплуатировался настолько
интенсивно, что на ряде водозаборов пьезометрические уровни были снижены
ниже кровли горизонта.
В настоящее время напоры во всех гидрогеологических элементах
(водоносных горизонтах и комплексах) разреза, имеющих прямую
гидравлическую связь с грунтовыми водами, практически полностью
восстановились. В результате площади подтопленные или потенциально
подтопляемые в обозримом будущем возросли с 10 тыс. га до приблизительно, 1214 тыс. га, о чем свидетельствуют данные изысканий в некоторых частях города.
Основным элементом, провоцирующим процесс, был и остается залегающий в
основании зоны активного взаимодействия сооружений с геологической средой
меловой водоносный горизонт, пьезометрическая поверхность которого имеет в
зоне его развития абсолютной отметки всего на 1-3 м ниже дневной поверхности.
Горизонт от слабо защищенного до практически незащищенного, в связи с
чем качество воды в большинстве мест очень низкое. Таким образом, данный
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горизонт в течение, по крайней мере, последних 30-35 лет является негативным, с
точки зрения условий жизнедеятельности человека, фактором.

В то же время многочисленные промпредприятия (и целые узлы),
находящиеся в зоне подтопления, используют для технических целей воду
хозяйственно-питьевого назначения из городского водопровода. Многочисленные
просьбы руководителей предприятий разрешить использование вод горизонта для
технических целей наталкиваются на стойкое сопротивление структур, якобы
охраняющих природные ресурсы.
Начиная с конца 70-х годов минувшего столетия, мы неоднократно
предлагали перевести техническое водоснабжение промпредприятий города на
подземные источники путем квотирования водоотбора в соответствии с
расчетным водопотреблением и ресурсным фондом горизонта.
Рассредоточенный водоотбор из скважин однозначно даст следующий
эффект:
 резко снизит потребление воды действительно хозяйственно-питьевого
назначения, чем обеспечивается сохранение ресурсности природных
источников воды;
 в значительной степени (если не кардинально) снизится степень
подтопляемости долинных частей города;
 существенно улучшатся экономические показатели деятельности
промпредприятий за счет снижения себестоимости продукции.
Мы рассмотрели проблему на примере г. Харьков, как очень крупной
промышленно-городской агломерации, но ее решение актуально для множества
городов Украины и не только. По глубокому нашему убеждению решение данной
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задачи лежит не в плоскости геологической или экологической проблематики, а в
плоскости административно-хозяйственной деятельности властных структур.
Выводы.
В отношении первой из рассмотренных проблем Украина (а следовательно,
и все страны Содружества) располагает для ее решения полным комплексом
методико-технологических приемов и техническим обеспечением отечественного
производства уже начиная с 1995-1996 г.г.
Соответствующие технологии успешно внедряются в практику и требуют
исключительно тиражирования. Если здесь и есть проблемы, то исключительно
экономического характера.
Вторая из предложенных задач не менее актуальна и также носит
общегосударственный характер. Пути решения очевидны для любого
гидрогеолога, но находятся в компетенции муниципальных и федеральной
администрации. Решение же в данных направлениях сулит существенные выгоды,
как в части ресурсосбережения, так и в экономическом плане.
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Том
II.
Инженерно-гидрогеологическое
обоснование.
«УкркоммунНИИпроект» – «УкрвостокГИИНТИЗ». – Xарьков, 1982.

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА СТАН ВИЩОЇ ВОДНОЇ ТА ПОВІТРЯНОВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Конограй В.А.,
викладач кафедри екології та основ сільського господарства Черкаського
національного університету ім.Б.Хмельницького
Рослинний покрив водосховища відзначається значною динамічністю, річне
регулювання стоку впливає на фітосистеми, які є об’єктами дослідження змін
рослинності. Територія водосховища характеризується значним розвитком
загальних динамічних процесів рослинності, обумовлених географічним
розташуванням регіону, які підсилюються такими факторами антропогенного
впливу, як добові та сезонні коливання рівня води, будівництво вздовж берегової
лінії, рекреаційне навантаження тощо. Території на яких рослинний покрив
трансформований під діє антропогенного впливу становлять 49 %.
Через велику ємність Кременчуцьке водосховище здійснює річне, тижневе
та добове регулювання рівня води. Добові коливання рівня води у водосховищі
змінюються від десятків см до 1 м, а річне становить до 2 м Такі коливання рівня
води, негативно впливають на розвиток та характер прибережно-водної
рослинності. На мілководних ділянках переважають види класу PhragmitiMagnocaricetea, які здатні витримувати короткочасне обезводнення та значне
підтоплення: Phragmites australis, Typha angustifolia, Zizania latifolia, Sagitaria
sagitifolia, Alisma plantago-aquatiga. У весняно-літній період, коли відбувається
підняття рівня води, на мілководних ділянках з глибиною до 80 см проходить
стрімкий розвиток угруповань реліктових видів Salvinia natans та Trapa natans, які
у першій половині вересня починають гинути, через зниження рівня води у
водосховищі. На території фарватеру водна рослинність відсутня, через течію та
судноплавство [2].
Скидання у водосховище стічних вод підприємств м Черкаси призводить до
забруднення та масового цвітіння у літній період води, зниження видової
різноманітності вищої водної рослинності, як правило на цих ділянках поширені
лише фітоценози Ceratophylletum demersi. Найбільш значні катастрофічні зміни
рослинності внаслідок забруднення води відбулися у 2002 р. де мало місце
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прориву Черкаського колектора і викид стічних вод, що призвело до масової
загибелі риби і майже повного відмирання водної рослинності. Також вздовж
берегової лінії, біля населених пунктів, постійно іде створення локальних
сміттєзвалищ, що також негативно впливає на якість води та навколишній
рослинний покрив [5].
Найбільше рекреаційне навантаження проходить вздовж берегової лінії, це
території пляжів та острівних ділянках. Рекреаційні зміни проходять в напрямку
заміщення фітоценозів лучної рослинності нестійкими угрупованнями, в яких
головними компонентами є представники класів синантропної рослинності. При
цьому, як і при пасквальних змінах, першими випадають з ценозів діагностичні
види асоціацій та союзів, а згодом – діагностичні види порядків та класів, які
мають більш широку амплітуду [6].
Зміни угруповань Molinio-Arrhenatheretea i Phragmiti-Magnocaricetea під впливом
рекреації проявляються, головним чином, на ділянках заплави вздовж берегів,
місцях відпочинку. Оскільки такий вплив найчастіше проявляється на незначних
за площею ділянках, то загальні втрати фітомаси при цьому незначні, однак
витоптування призводить до деградації рослинності, що супроводжується
значним зниженням фітоценотичного і флористичного різноманіття [4].
Зміни, що викликані надмірним обводненням відбуваються у напрямку
заміщення у фітоценозах діагностичних видів Molinio-Arrhenatheretea, Salicetea
purpurea видами Phragmiti-Magnocaricetea. Основним напрямком є заміщення
видів, що належать до різних гігроморф, яке відбувається за схемою:
субксерофіти → субмезофіти → мезофіти → гігромезофіти → гігрофіти →
гідрофіти [4].
Зміни, які відбуваються при надмірному весняному обводнені проходять в
напрямку гігрофітизації фітоценозів Molinio-Arrhenatheretea i заміщення їх
угрупованнями Phragmiti-Magnocaricetea. Внаслідок грунтового підтоплення
фітоценози Arrhenatheretalia поступово заміщуються угрупованнями Molinietalia,
які в свою чергу змінюються фітоценозами Phragmitetalia і Nasturtio-Glycerietalia.
Зміни гідрологічного режиму заплави значною мірою вплинули також на
угруповання Alnetea glutinosae i Salicetea purpureae. До створення водосховища
фітоценози Alnetea glutinosae становили близько половини всієї площі заплавних
лісів. Пiсля його заповнення такі угруповання повністю зникли.
Угруповання Salicetea purpureaе також піддаються постійному підтопленню.
Ценози цього класу, як правило заміщаються угрупованнями класу PhragmitiMagnocaricetea. Травостій фітоценозів класу Salicetea purpureae, представлений
лучно-болотною рослинністю. Внаслідок затоплення та підтоплення відбувається
його гігрофітизація. Надмірне затоплення призводить до часткового відмирання
деревостану Salix alba і заміщення угруповань класу ценозами трав’яних боліт та
повітряно-водної рослинності.
Отже, рослинний покрив водосховища зазнає дії цілого ряду антропогенних
чинників, що викликають його трансформацію. На сучасному етапі формування
рослинного покриву за інтенсивністю впливу та масштабами переважають
антропогенні зміни, пов’язані з впливом випасання, коливання рівня води,
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рекреації та евтрофізації. Основними їх напрямками є заміщення фітоценозів
Molinio-Arrhenatheretea, Phragmiti-Magnocaricetea угрупованнями синантропної
рослинності (рекреаційні зміни), зниження флористичного багатства фітоценозів
(фенісекціальні та евтрофогенні зміни). Аналіз антропогенних змін рослинного
покриву регіону вказує на спрощення структури ценозів, збільшення кількості
нестійких угруповань та зниження стійкості природних екосистем.
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УДК 630.1 (477)
ОПТИМАЛЬНА ЛІСИСТІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВОДООХОРОННА
СКЛАДОВА
Лашко С.П., кандидат геологічних наук, доцент кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Лісова рослинність займає особливе місце в ландшафті територій. Вона
виконує середовищеформуючу, клімато- та водорегулюючу функції, позитивно
впливає на продуктивність і економічну ефективність використання земельних
ресурсів. Оптимальне поєднання лісів з іншими складовими ландшафту сприяє
збалансованості екосистем.
Важливою є роль лісів у регулюванні поверхневого та ґрунтовоінфільтраційного стоку територій. Зокрема, збільшення лісистості басейнів рік на
10 % підвищує шар їхнього річного стоку на 10 – 15 мм [3] (або в 1,1 раза в
умовах Півночі й Північного Заходу України та в 2 рази у південних районах
Степу). Вирубування лісів на водозбірній площі, навпаки, викликає різке
обміління річок, а іноді їхнє повне висихання. Зв'язок лісистості із вертикальним
стоком опадів оцінюють як один до двох (кожен відсоток лісистості забезпечує 2
% вертикального стоку опадів, а при 40 – 50 % лісистості він зростає до 80 – 95 %
[12]).
Лісистість території визначають як частку земель, покритих лісовою
рослинністю, від загальної площі території. При цьому в розрахунку лісистості не
враховують ділянки під незімкнутими лісовими культурами (менше 50 %
покриття деревною і чагарниковою рослинністю), лісовими розсадниками і
плантаціями, молодими лісонасадженнями (до віку переведення їх у покриті лісом
площі – 6 – 10 рік після насадження), лісовими шляхами, просіками, галявинами,
каналами, будівлями тощо.
Під оптимальною лісистістю зазвичай розуміють ступінь заліснення
території, який забезпечить найефективніше використання земельних ресурсів,
формування екологічно стабільного середовища та найповніший прояв усього
комплексу корисних властивостей лісу (захисних, рекреаційно-оздоровчих,
експлуатаційних тощо).
Розраховують оптимальну лісистість в Україні за регіонами
(адміністративними областями), залежно від господарського освоєння території,
рельєфу, природно-кліматичної зони, щільності гідрологічної мережі, типу,
складу й еродованості ґрунтів, стану довкілля, функціонального призначення
лісових насаджень, величини масивів, їхньої контурності, щільності тощо. Як
математична величина, показник оптимальної лісистості інтегрально відображує
лісистість масивів та систем захисних насаджень спеціального призначення
(прирічкових,
протиерозійних,
полезахисних,
придорожніх,
селищномістечкових). Технологія розрахунку оптимальної лісистості така [1, 10]: 1) вибір
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”ключових“ ділянок у відносно однорідних геоморфологічних (або природних)
районах усіх природних зон України; 2) обґрунтування оптимального розміщення
насаджень окремих цільових груп на кожній ”ключовій“ ділянці; 3) визначення
загальної площі ”ключової“ ділянки, частки вкритих лісовою рослинністю земель
(оптимальної лісистості ділянки), а також співвідношення площ окремих типів
насаджень; 4) розрахунок середньої лісистості геоморфологічних районів (за
значеннями лісистості окремих ”ключових“ ділянок); 5) розрахунок
середньозваженого нормативу оптимальної лісистості для відповідних одиниць
лісогосподарського районування території України (лісогосподарських зон і
округів) у межах адміністративних областей; 6) розрахунок загальнодержавного
показника лісистості.
Фактична лісистість території України досягла 17,03 % [8]. Затверджений на
сьогодні загальнодержавний норматив оптимальної лісистості (Указ Президента
України № 995/2008 від 04.11.08 р. [11]) складає 20 %, а регіональні (наказ
Держкомлісгоспу України № 371 від 29.12.08 р. [5]) – від 5 – 7 % (Запорізька,
Миколаївська обл., степовий Крим) до 53 – 55 % (гірський Крим, Закарпатська
обл.). Надкритичними є перспективи заліснення 9 регіонів – Полтавської,
Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської,
Одеської, Херсонської областей та Криму. Задля виконання доведених нормативів
лісистості цим регіонам необхідно збільшити наявні лісопокриті площі у 1,6 – 1,7
рази.
Визначений Україною рівень оптимальної лісистості (20 %) можна вважати
суттєво заниженим, чи то порівняно із середньосвітовим (31,8 %) та європейським
(33,45 %), чи з окремими країнами. Зокрема, фактична лісистість північніших за
Україну Фінляндії, Швеції, Росії, Білорусії становить відповідно 64,7; 60,3; 46; 35
%, рівноширотної з Україною Франції – 27,6 %, а південнішої за Україну Румунії
– 26 %.
У структурі оптимальної лісистості України [10] на прирічкову
(водоохоронну) лісистість припадає 37,8 %; на протиерозійну – 26,5 %; на
полезахисну – 5,7 %; на придорожню – 1,0 %; на селищно-містечкову зелених зон
– 4,3 %; на іншу (включаючи лісові масиви) – 24,7 %. При цьому пріоритетною
визначена водоохоронна лісистість [6].
У межах України, по регіонам, частка водоохоронної лісистості коливається
від 6,9 % (Житомирська обл.) до 66,9 % (Полтавська обл.) (див. рис. 1).
Пріоритетні показники водоохоронної лісистості рекомендовані 13 регіонам –
Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській,
Хмельницькій і Чернівецькій областям, територію яких об’єднано в
Західноукраїнську лісо-водоохоронну провінцію, та Дніпропетровській,
Донецькій, Луганській, Полтавській, Сумській і Харківській областям, виділених
в Східноукраїнську лісо-водоохоронну провінцію [4]. Однією з відмінностей цих
провінцій є їх природно-кліматичне зонування. Західноукраїнська лісоводоохоронна провінція об’єднує регіони Полісся, Лісостепу й Карпат, а
Східноукраїнська – регіони Лісостепу та Степу.
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Рис.1 – Частка водоохоронної лісистості у складі оптимальної лісистості України
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На Правобережжі Дніпра, за виключенням Дніпропетровської області,
максимальною є частка протиерозійної лісистості. Ця територія, що охоплює 7
регіонів (Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Херсонську,
Черкаську області та АР Крим), виділена в Південноукраїнську протиерозійнолісоохоронну провінцію [4].
Порівняння основних характеристик природоохоронних провінцій України
за окремими показниками наведено в табл. 1. Основні водоохоронні мережі на
території лісо-водоохоронних провінцій характеризує табл. 2.
Необхідно відмітити, що річкова мережа Східноукраїнської лісоводоохоронної провінції належить до басейнів Дніпра, Дону та безпосередньо
Азовського моря. При цьому річки Сумської, Полтавської та Дніпропетровської
областей є притоками Дніпровської системи, а Харківської та Луганської областей
– переважно системи Дону. Західноукраїнська лісо-водоохоронна провінція
відповідає території басейнів Дністра, Південного Бугу, Дунаю, Західного Бугу та
частково – Дніпра (через праві притоки Прип’яті).
Таблиця 1 – Характеристика природоохоронних провінцій України [4]
Провінція
Основні
Західноукраїнська Східноукраїнська Південноукраїнська
характеристики
лісолісопротиерозійноводоохоронна
водоохоронна
лісоохоронна
2
Площа, тис. км
117,5
169,1
186,1
% території
19,5
28,0
30,8
України
Вінницька,
Запорізька,
Закарпатська,
Дніпропетровська,
Кіровоградська,
Територія
ІваноДонецька,
Миколаївська,
провінції
Франківська,
Луганська,
Одеська,
(адміністративні
Львівська,
Полтавська,
Херсонська,
області)
Тернопільська,
Сумська,
Черкаська,
Хмельницька,
Харківська
АР Крим
Чернівецька
Прирічкові (а) та
протиерозійні (б)
насадження у
а) 42,7 – 65,1
а) 43,5 – 69,9
а) 24,5 – 35,8
структурі
б) 8,8 – 23,7
б) 8,5 – 42,5
б) 38,2 – 58,5
оптимальної
лісистості, %
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Таблиця 2 – Основні водоохоронні мережі на території лісо-водоохоронних
провінцій України
Адміністративна
область

Водоохоронні мережі

Східноукраїнська лісо-водоохоронна провінція
ліві притоки Десни (Сейм, Шостка, Івотка та ін.); верхів'я
системи Сули; середня частина систем Псла та Ворскли
системи Сули, Псла, Ворскли; частина правих приток Орелі;
русло Дніпра вище Кременчука; нижня половина
Полтавська
лівобережжя
Кременчуцького
водосховища
(вдсх.);
лівобережжя
та
верхня
частина
правобережжя
Дніпродзержинського вдсх.
система Сіверського Донця; верхів'я лівих приток Ворскли;
Харківська
праві притоки Орелі; Печенізьке, Червонооскільське та
Червонопавлівське вдсх.; о. Лиман
середня течія Дніпра із системами Орелі, Самари, нижньою
частиною Дніпродзержинського вдсх., Дніпропетровським
вдсх., Нікопольським правобережжям Каховського вдсх. та
Дніпропетровська
вдсх. ім. Леніна; середня течія Інгульця з притоками та
системою
вдсх.
(Карачунівським,
Макортівським,
Південним)
частина правих приток середньої течії Сіверського Донця;
Донецька
система Кальміусу; праві притоки Міусу; верхів'я лівих
приток Самари
Луганська
система Сіверського Донця; верхів'я Міусу
Західноукраїнська лісо-водоохоронна провінція
Львівська
верхів'я систем Дністра та Західного Бугу
частина Дністра з його лівими притоками та лівобережжям
Тернопільська
верхньої частини Дністровського вдсх.; верхів'я Горині
(притоки Прип’яті)
верхів'я Південного Бугу; верхів'я Горині та Случі (приток
Хмельницька
Прип’яті); лівобережжя Дністровського вдсх. з притоками
верхів'я Південного Бугу; ліві притоки середньої течії
Вінницька
Дністра (рр. Лядова, Немія, Мурафа, Марківка)
Закарпатська
система Тиси з її правими притоками; річки Уж та Латориця
Івано-Франківська верхня частина системи Дністра; верхів'я Прута
система
Дністра
з
Черемошем;
правобережжя
Чернівецька
Дністровського вдсх.; система Прута; верхів'я Серету
Сумська
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Ступінь заліснення заплав річок України коливається в широких межах.
Заплави Полісся заліснені лише частково (до 5 %). Найбільші площі лісових
насаджень заплав сконцентровані в Лісостепу та Степу, зокрема, уздовж рік
Східноукраїнської лісо-водоохоронної провінції – Сіверського Донця, Ворскли,
Псла. Фактична середня лісистість заплав цих рік складає відповідно 52,5 %, 26,5
%, 19,9 % [9], а оптимальна лісистість рекомендована на рівні 60 %, 40 % та 35 %,
із залісненням безлісих ділянок заплав не менше 15 – 20 % [7]. Досягнення такої
лісистості можливе за суцільного заліснення меандричної смуги річок,
прируслових обмілин, стариць, берегів озер, а також ділянок із чагарниковим
рідколіссям, що нині включені до сільськогосподарських частин заплав.
Важливим є показник відношення оптимальної лісистості заплавної частини
водозборів річок до (загально)оптимальної водоохоронної лісистості водозборів.
У напрямку з півночі на південь України цей показник загалом зростає. Так, для
водозборів Дніпра в умовах Полісся він становить 0,5, у Лісостепу для водозборів
Псла і Ворскли – відповідно 1,8 та 2,1, а для водозбору Сіверського Донця в
умовах Степу – 3,5 [9]. Середня водоохоронна лісистість території водозборів
малих річок повинна становити від 16 % (Степ) до 40 % (Полісся).
До водоохоронних відносять захисні насадження довкола водойм (озер,
водосховищ, ставків) і вздовж річок. Прирічкові насадження розрізняють за
типами: прируслові, заплавні, надзаплавні та терасові лісосмуги, масиви на
схилах берегів, кольматажеві насадження (мулофільтри), а також масивні
насадження у верхів’ях річок.
Ширина водоохоронних лісосмуг має складати від 10 до 30 м [2]. Її
збільшення (до 50 м) можливе у випадку затоплення й замулення заплавних
земель, значних обсягів твердого стоку з вододілів, інтенсивного розвитку
ерозійних процесів території, інтенсивної берегової абразії та обрушення берегів.
На вибір ширини лісосмуг впливають довжина річки та висотні відмітки русла.
Для річок довжиною до 75 км рекомендовано лісосмуги шириною 10 – 15 м, до
200 км – 15 – 25 м, а понад 200 км – 25 – 30 м. Ширшими мають бути лісосмуги на
гіпсометрично-піднятих ділянках території. Гіпсометрична класифікація ділить
річки України на низинні, вододільні, Донецького кряжу, Подільського плато та
передгірні.
Заплавні території потребують особливої уваги, оскільки в заплавах
крупних рік протимеандрові й руслостабілізуючі функції відіграють не тільки
прируслові, а й найвіддаленіші від річки заплавні лісові насадження. Так, згідно з
розрахунками [9] суцільне залісення заплав річок гарантує вдвічі меншу
розрахункову ширину меандричної смуги порівняно із залісенням лише
прируслової частини заплави (прояв фактору позамежного впливу лісу або
позамежна “лісова пертененція” за Г. М. Висоцьким). Ширина меандричної смуги
заліснення, у свою чергу, визначатиме ширину берегозахисних лісових смуг, що
входять до числа особливо цінних земельних ділянок лісового фонду (зворотна
залежність). Для Ворскли ширина меандричної смуги має складати 150 м, для
Сіверського Донця – 200 м, для Псла – 250 м [9].
Лісові насадження покращують також гідрологічний та гідрохімічний
режим заплавних ландшафтів, акумулюючи в 1,5 – 2 рази більші обсяги снігових
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наносів та запаси води в них порівняно з безлісними ділянками. Особливо це
актуально в умовах зарегулювання річкового стоку, зокрема, в Степу.
Технологія створення масивних насаджень на крутих берегах річок
аналогічна масивам на крутосхилах, а терасових лісосмуг – прибалковим.
Відповідними є також підбір лісових порід та агротехніка.
Задля загальмування процесів лінійної (яружно-балкової) та бокової
(річково-меандричної) ерозії в якості прирічкових насаджень слід
використовувати деревні породи з глибокою кореневою системою (дуб, ясен,
липу, клен польовий, тополю).
Схему змішування деревних порід для водоохоронних лісосмуг
(прируслових та заплавних) запропоновано УкрНДІЛГА:
1–2-й ряди (біля води) – чагарникова лоза (інший варіант – три ряди);
3-й ряд (або два наступні) – калина, маслина, обліпиха;
4-й ряд (або два наступні) – верба (біла, плакуча);
5–10-й ряди (або більше чи менше рядів, залежно від ширини смуги) – чергування
чистих рядів тополі з рядами суміші тополя-чагарник (або рядів тополя-чагарник
(чи тополя) з рядами супутня порода-чагарник);
11-й ряд (польове узлісся) – чагарник.
Розміщення річкової межі лісосмуги залежить від стану берегів (будови,
крутизни, еродованості тощо) та гідрологічних характеристик річки. Зокрема, на
випуклих ділянках пологих берегів, що намиваються, річкову межу лісосмуги
необхідно проектувати на відстані ширини піщаних пляжів від меженного рівня
води, попереджуючи звужування водного потоку у весняний період. Перший
деревно-чагарниковий ряд має розміщуватися на 2,5 – 3 м вище меженного рівня
води.
Необхідна ширина лісосмуг коригується збільшенням або зменшенням
кількості рядів.
Заплавні лісосмуги (на заплавних луках) мають опоясувати луки та
розділяти їх на клітки-ділянки площею по 0,8 – 2 га. Основні характеристики цих
лісосмуг: 1) кількість рядів – 8–10; 2) тип культур кожного ряду – деревночагарниковий; 3) породи – стійкі при тимчасовому затопленні (верба, тополя,
вільха, лоза, в’яз, ясен зелений, горобина, черемха, шипшина, калина, жимолость).
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ВОДНА РОСЛИННІСТЬ СЕРЕДНЬОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО
ПРИДНІПРОВ’Я (КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ)
Мирза-Сіденко В.М., кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії та
геоекології
Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Вінниченка
Водна рослинність на досліджуваній території не має значного поширення.
Її угруповання представлені на мілководдях водойм, річок і водотоків басейнів
Дніпра та Південного Бугу. У складі водної рослинності ми виділяємо 16
формацій, які належать до двох класів формацій – справжньої водної та
прибережно-водної рослинності.
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Клас формацій Vegetatia aquatica представлений двома групами формацій –
прикріпленою водною рослинністю та вільноплаваючою водною рослинністю
(Дубина, Шеляг-Сосонко, 1989).
Група формацій Vegetatia aquiherbosa amphibia. Ценози даної групи
формацій на досліджуваній території зустрічаються локально. Найбільші їх
масиви відмічені на рр. Синюха, Велика Вись, Інгулець, Тясмин, Цибульник.
Формація Nuphareta luteae (Зеленая книга … , 1987). Малопоширені
реліктові угруповання . Утворюють неширокі смуги вздовж берегових ліній і
займають мілководдя глибиною 50-150 см з мулисто-піщаними донними
відкладеннями. Проективне покриття – 80-90 %, участь домінанти – 40-80 %.
Рослинний покрив диференційований на три яруси.
Часто трапляються
Ceratophyllum demersum, Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus, P. lucens, Lemna
minor, Myriophyllum spicatum, Scirpus lacustris, Sagittaria sagittifolia. Найчастіше
трапляються угруповання монодомінантної асоціації Nupharetum (luteae) purum.
Зустрічаються здебільшого в акваторії Кременчуцького водосховища.
Охороняються в заказниках «Чорноташлицький», «Деріївський» та ін.
Формація Nymphaeeta albae (Зеленая книга …, 1987). Рідкісні реліктові
угруповання. Фрагменти асоціацій даної формації відмічені у гирлових частинах
р. Велика Вись, р. Цибульник, р. Мала Вись, на рр.Інгул, Інгулець. Рослинний
покрив диференційований на три яруси. Участь домінанти складає 40-60%, з
інших видів часто представлені Nuphar lutea, Potamogeton perfoliatus, P. lucens,
Ceratophyllum demersum, Phragmites australis, Typha angustifolia та ін.
Трапляються фрагменти асоціацій із співдомінуванням Nuphar lutea. Рідкісні
ценози охороняються в заказниках: «Деріївський», «Велика Вись», пам’ятці
природи «Вила» та ін.
Угруповання формацій Potamogetoneta perfoliati, Potamogetoneta pectinati,
Potamogetoneta lucentis представлені плямами на мілководдях замкнених та
слабопротічних водойм і водотоків. На мулуватих грунтах зустрічаються ценози
формації Potamogetoneta lucenti, на мулувато-піщаних – ценози Potamogetoneta
pectinati, Potamogetoneta perfoliati. Домінанти утворюють підводний ярус (до 4070 %). Надводний середньогустий ярус утворюють Lemna minor, Spirodela
polyrrhiza (від 5 до 15 %), верхній розріджений ярус формують Phragmites
australis, Scirpus lacustris, Butomus umbellatus (від 1 до 10 %). Найбільш
поширеними є асоціації Potamogetonetum (perfoliati) purum, Potamogetonetum
(pectinati) purum, Potamogetonetum (lucentis) purum.
Група формацій Vegetatia aquiherbosa natantis. Вільноплаваюча водна
рослинність зустрічається в затоках, у водоймах з майже відсутньою або
повільною течією. Формація Salvinieta natans (Зеленая книга…, 1987) включає
рідкісні для території України реліктові ценози, виявлені нами лише вздовж
узбережжя о-ва Воронівка в акваторії Кременчуцького водосховища. В
угрупованнях сальвінії плаваючої виступають співдомінантами Lemna trisulca,
L.minor, Spirodela polyrrhiza, рідше вони є полідомінантними. На території
Кіровоградської області ценози Salvinieta natans є дуже рідкісними у зв’язку з
відсутністю відповідних екотопів.
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Угруповання формації Lemneta minoris мають широке поширення та
приурочені до мілководдя. Утворюють густий покрив (90-95 %),
диференційований на два яруси. Перший ярус формують домінанта (60-80 %), а
також Spirodela polyrrhiza, Lemna gibba. У розрідженому підводному ярусі
зустрічаються Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca. З характерних відмічені
ценози асоціації Lemnetum (minoris) spirodelosum (polyrrhizae).
Формація Lemneta trisulcae. Ценози виявляються на заростаючих водоймах
з товщею води 30-150 см. Проективне покриття – 80-95 %, участь Lemna trisulca –
35-50 %, з інших видів часто представлені Lemna minor, Spirodela polyrrhiza,
Hydrocharis morsus-ranae, Ceratophyllum demersum, Potamogeton lucens. Найбільш
поширеною є асоціація Lemnetum (trisulcae) purum.
Формація Hydrochareta morsus-ranae. Угруповання даної формації поширені
спорадично на заболочених мілководдях з глибинами 25-100 см. Рослинний
покрив має проективне покриття – 60-80 %, участь Hydrocharis morsus-ranae – 3045 %. У ценозах відмічені Lemna minor, Stratiotes aloides, Spirodela polyrrhiza,
Lemna trisulca, Ceratophyllum demersum, які формують відповідні асоціації.
Формація Ceratophylleta demersi. Угруповання відмічені на всіх річках
регіону. Поширені на мілководдях з товщею води від 50 до 150 (200) см.
Рослинний покрив має проективне покриття 85-100 %, Ceratophyllum demersum –
40-50%. Флористичне ядро утворюють Potamogeton perfoliatus, Lemna minor,
Hydrocharis morsus-ranae, Myriophyllum spicatum. Частіше трапляється
монодомінантна асоціація Ceratophylletum (demersi) purum.
Формація Spirodeleta polyrrhizae. Ценози досить поширені на мілководдях, у
заростаючих водоймах, у водотоках з повільною течією. Spirodela polyrrhiza
утворює надводний ярус з проективним покриттям 55-80 %. У складі рослинного
покриву представлені Lemna minor, Lemna trisulca, які виступають
співдомінантами у відповідних асоціаціях, також відмічені Hydrocharis morsusranae, Ceratophyllum demersum, Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus. У цілому
справжній водній рослинності регіону характерне переважання монодомінантних
флористично бідних угруповань.
Ценози класу формацій Vegetatia amphibia характерні для берегових ліній
усіх водойм. Вони розміщуються широкими смугами (5-15 м) на глибинах 1-1,5 м.
Домінантами трав’яного покриву є Phragmites australis, Typha angustifolia, T.
latifolia, Scirpus lacustris, які утворюють відповідні формації.
У складі прибережно-водної рослинності досить поширеною є формація
Phragmiteta australis, віднесена нами також до трав’яних евтрофних боліт.
Найбільшого поширення досягають ценози монодомінантної асоціації
Phragmitetum (australis) purum. Вони займають ділянки берегових ліній відкритих
плес від урізу води до глибини 2 м, але найчастіше трапляються на глибині до 1 м.
Мають три-, чотириярусну будову травостоїв з проективним покриттям 60-90 %, з
яких 30-50 % – участь домінанти. Співдомінантами часто виступають Typha
angustifolia, T. laxmanii, Bolboschoenus maritimus, Carex riparia, а в умовах
незначного обводнення – Calystegia sepium. Відмічені Typha latifolia, Galium
palustre, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus. У значній кількості трапляються
Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, у товщі води – Ceratophyllum demersum,
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Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum. Наявність цих видів в значній мірі
залежить від захищеності ценозів від вітру та хвиль.
Формація Typheta angustifoliae.
Ценози характеризуються густим
травостоєм (70-90 %), де участь домінанти – 40-70 %. Перший ярус заввишки 200250 см утворюють Typha angustifolia, T. latifolia, зрідка – T. laxmanii, Scirpus
lacustris. Другий ярус (50-150 см) формують Glyceria maxima, Sparganium erectum,
Sagittaria sagittifolia. Третій ярус складають Lemna minor, Spirodela polyrrhiza,
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum. Найбільш поширеною є
монодомінантна асоціація Typhetum (angustifoliae) purum.
Угруповання формації Typheta latifoliae поширені у заплавах річок
досліджуваної території значно рідше. Вони приурочені до надмірно замулених
ділянок з глибинами 30-40 см. Нами відмічені фрагменти монодомінантної
асоціації Typhetum (latifoliae) purum. Проективне покриття травостою – до 90 %,
висотою – до 150 см, участь домінанти – 50-60 %. У складі трав’яного покриву
відмічені, крім зазначених у попередній асоціації видів, Lythrum salicaria, Iris
pseudacorus, Galium palustre, зрідка – Acorus calamus.
Формація Scirpeta lacustris. Угруповання не утворюють великих масивів та
поширені на ділянках з глибинами до 50-60 см. Проективне покриття – 80-90 %,
висота – до 100-150 см. Участь Scirpus lacustris – 40-50 %, відмічено також
Phragmites australis, Typha angustifolia, на засолених ділянках трапляється Scirpus
tabernemontani та ін. Формація представлена монодомінантною ас. Scirpeta
(lacustris) purum.
Нами проаналізовано закономірності розподілу прибережно-водної
рослинності на еколого-ценотичному профілі заплави р. Великої Висі. Довжина
профілю складає понад 500 м, він охоплює елементи мікрорельєфу в межах
прируслової, центральної та притерасної частин лівобережної заплави ріки біля с.
Листопадово
Новомиргородського району. У заплаві р. Великої Висі
переважають високотравні прибережно-водні ценози Phragmiteta
australis,
Typhetaa angustifolia, T. latifolia, Cariceta acutiformis, Scirpeta lacustris. На
підвищеннях заплави поширені осокові угруповання з домінуванням Carex
riparia, C.acuta, C. acutiformis, серед них зрідка трапляються рідкісні види – Carex
otrubae Podr., C. secalina Wahlenb., C. disticha Huds. У мікрозниженнях
трапляються фрагменти ценозів формації Scirpeta tabernemontani. На підвищеннях
центральної і притерасної заплав відмічені плями засолених лук, де утворюють
угруповання Juncus gerardii, Blysmus compressus, Carex distans. Рослинність
заплави р. Великої Висі є типовою для малих і середніх річок регіону. У її складі
переважають високотравні угруповання та виявляються процеси галофітизації.
Аналіз водної рослинності досліджуваного регіону свідчить про значне
переважання угруповань прибережно-водної рослинності над ценозами
справжньої водної рослинності. Спостерігається тенденція щодо подальшого
посилення ролі перших. Динамічні зміни водної та прибережно-водної
рослинності пов’язані з процесами осушування, обводнення водойм, їх
забрудненням, евтрофікацією та різними гідротехнічними роботами.
Посилення евтрофікації, що під впливом замулення супроводжується
підняттям дна, зумовлює зміну угруповань справжньої водної рослинності
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прибережно-водною, а в подальшому – лучно-болотною. При заростанні
характерна значна роль Typha angustifolia, Phragmites australis, рідше – Scirpus
lacustris, зрідка – Typha laxmanii. На стадіях заростання зрідка утворюють
угруповання види південних засолених водойм – Scirpus tabernemontana, Lemna
gibba та ін.

УДК 504.6(477.43/44):502.7
МАЛІ РІЧКИ ПОДІЛЛЯ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
Мудрак О.В., кандидат географічних наук, доцент,
Екологічна академія м. Київ
Постановка проблеми.
Одним із найактуальніших завдань сьогодення, яке було зазначено на
Конференції ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) та Саміті в
Йоганесбурзі (2002), є збереження і збалансоване використання біотичного й
ландшафтного різноманіття. Ще донедавна головним і найдієвішим методом його
збереження було створення природоохоронних територій. Проте зростаюча
фрагментація середовищ існування видів не забезпечувала їх збереження. Тому
сьогодні назріла необхідність сформувати цілісну, саморегулюючу й
самовідновну біотичну систему, функції якої може виконувати лише екологічна
мережа.
Одним з основних науково-обгрунтованих й економічно виважених
підходів формування екологічної мережі й територіальної організації довкілля
регіону є гідроекологічний. На території Поділля досить добре розвинена
гідрологічна мережа, і її водні об’єкти мають формувати екологічно безпечну
організацію території перспективної екомережі. Для її створення недостатньо
мати розроблену теорію каркасів екологічної безпеки, відповідні закони й
програми конкретних дій. Адже наявний земельний фонд уже поділений і
розпайований між різними землекористувачами, і земель державного резерву
залишилось дуже мало. Для формування оптимальної регіональної екомережі
доведеться переглянути і змінювати проекти землеволодіння й землекористування
та змінювати статус земель щодо їх використання. Найбільше це стосується
земель водного фонду, які є основним резервом для формування екомереж. Це,
зокрема, стосується водоохоронних зон, прибережно-захисних смуг, берегових
смуг, смуг відведення, зон санітарної охорони. Для них встановлено відповідні
норми й правила, введено обмеження щодо господарського користування. Проте
землі цього фонду регіону через відсутність фінансування на місцевостях не
виділено в натурі, не проведено картографування на планах землекористування, їх
використання практично не регламентоване. Нині майже не розроблена
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документація щодо встановлення прибережно-захисних смуг уздовж малих річок,
внаслідок цього неможливо здійснювати ефективний контроль за використанням
земель водного фонду. Масова забудова і розпаювання цих смуг порушує
цілісність річкових екологічних коридорів.
Метою дослідження було вивчення впливу природних й антропогенних
чинників на малі річки Поділля. На основі досліджень запропонувати заходи, які
необхідно виконати для поліпшення їх екологічного стану, охорони та
раціонального використання з метою включення до просторових елементів
регіональної екомережі.
Матеріали та методи досліджень.
Об’єктом дослідження стали малі річки Поділля, їх екологічний стан.
Використано каталог малих річок, ставків і водосховищ, басейнові й
територіальні схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів,
довідники й методику формування регіональної екомережі та визначення
екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями й власні
натурні спостереження і дослідження.
Основні методи досліджень – аналітичні, описові, польові, порівняльні,
статистичні, експериментальні, експедиційні, картографічні, моніторингу.
Останніми роками інтерес до малих річок значно зріс. Це пояснюється їх
важливою природоутворюючою, санітарно-гігієнічною, рекреаційно-оздоровчою
й екологічною функціями. Вони виступають середовищем існування, матеріалом
й енергоносієм для господарської діяльності. Проте через значний антропогенний
вплив вони не формують просторових елементів екомережі Поділля (ядер,
екокоридорів, буферних зон, зон ренатуралізації).
Результати досліджень.
Проводячи аналіз літературно-фондових і картографічних джерел та
використовуючи польові дослідження, було встановлено, що на території Поділля
досить добре розвинена гідрологічна мережа. Так, у Східному Поділлі
(Вінниччині) протікає 3594 річки і струмки загальною довжиною 11,8 тис. км. З
них 3368 струмків, протяжністю менше 10 км, мають загальну довжину 6400 км,
226 малих річок, протяжністю більше 10 км, мають загальну довжину – 4535 км.
Сумарна довжина малих річок 10935 км. На річках створено 65 водосховищ з
площею водного дзеркала 11167 га й 4033 ставки – 20552 га, сумарна площа –
31719 га. Густота річкової мережі 0,45 км/км2. Гідрологічна мережа Центрального
Поділля (Хмельниччини) представлена понад 3 тис. річок загальною протяжністю
близько 10 тис. км. Однак лише 165 річок мають довжину понад 10 км кожна і 10
річок мають довжину понад 100 км. Малі річки є притоками Південного Бугу,
Дністра та Горині. На річках споруджено 1858 ставків і водосховищ із площею
водного дзеркала 22092 га. Гідрологічна мережа Західного Поділля
(Тернопільщини) представлена річками, озерами, ставками й водосховищами.
Всього налічується 1650 річок, із них до басейну ріки Дністер належить 1542,
довжиною 5385 км, і басейну ріки Прип`ять – 108, довжиною 630 км. У їх
басейнах розташовано 912 водосховищ і ставків. Сумарна площа водного
дзеркала 17,3 тис. га. Пересічна густота гідрографічної мережі становить 0,48
км/км2 [2,7]. Річки Поділля мають змішане живлення – дощове, снігове і підземне.
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Використовуючи гідроекологічний підхід при формуванні перспективної
екомережі регіону, необхідно враховувати такі особливості [9]:
 перспективну екомережу необхідно створювати лише на принципово новій
екоцентричній концепції – вона повинна охоплювати всю гетерогенність
живої та неживої природи в її відносно статичному й динамічному стані;
 існуюча і перспективна екомережі мають складати єдину репрезентативно
завершену систему природних і штучних заповідних об’єктів і територій;
 формування перспективної екомережі необхідно здійснювати на основі
професійного науково-методичного забезпечення;
 виділені на перспективу заповідні території повинні одночасно
супроводжуватись геосозологічним забезпеченням (удосконалити старі чи
розробити нові категорії заповідання, установити режим збереження,
визначити вид екологічного моніторингу тощо);
 перспективна екомережа має бути частиною існуючої системи єдиного
загального менеджменту й аудиту ПЗФ України;
 об’єкти і території перспективної екомережі мають бути науковими
полігонами для вивчення стану і динаміки різних видів екосистем і
ландшафтів;
 перспективна екомережа повинна організовуватися не лише на незмінних
природних (натуральних) територіях, але й на місцях, де екосистеми і
ландшафти знаходяться на стадіях антропогенної деградації чи існує
вірогідність виникнення екологічних конфліктних ситуацій.
Досить добре розвинена гідрологічна мережа Поділля дозволяє
використовувати малі річки регіону як екологічні коридори екомережі. Критерії
вибору сполучних територій (екологічних коридорів) нині розроблені менш
повно, ніж критерії природних ядер екомережі. Це пояснюється новизною самої
концепції екокоридору і відсутністю нормативно-правових документів, що
регламентують їх створення. Основні функції екокоридорів: 1) забезпечення
розповсюдження видів; 2) підтримання процесів розмноження видів і сприяння
обміну генетичним матеріалом; 3) забезпечення міграції видів; 4) переховування
видів та забезпечення переживання ними несприятливих умов; 5) підтримання
екологічної рівноваги. Екологічні коридори – позамасштабні території, ними
можуть бути як окремі лісосмуги, що з’єднують два біоцентри, так і річкові
долини. Кожний екокоридор досить унікальний за умовами міграції та розселення
видів,
своєю
водоохоронною,
протиерозійною,
водозахисною,
схилостабілізуючою, естетичною та іншими функціями, тому їх проектування
особливо треба пов’язувати з особливостями місцевого характеру. Бажано, щоб
ширина локального гідроекокоридору була не менше 500 м. Загалом, чим
ширший екокоридор, тим він краще виконує своє призначення, і чим він вужчий –
тим гірше [6].
Хоча екокоридори призначені виконувати достатньо різноманітні функції,
проте їх основне призначення полягає в забезпеченні просторових зв’язків між
біоцентрами і природними ядрами екомережі. Тому домінуючим критерієм їх
виділення є міграційний: екокоридором є такий ареал чи їх сукупність, уздовж
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якого можливий обмін генетичним матеріалом і міграції між біоцентрами
(регіональними і природними ядрами) екомережі. Це можливо, якщо витримуються
такі основні умови [12]:
 протяжність екокоридору не перевищує відстаней, на які мігрує більшість
видів, що мешкають у біоцентрах;
 ширина екокоридору дозволяє популяціям ефективно використовувати його
як канал міграції й розселення;
 едафічні умови території екокоридору аналогічні чи близькі до едафічних
умов тих біоцентрів (природних ядер), які їх з’єднують;
 у середині екокоридору немає міграційних бар’єрів та інших чинників, які б
перешкоджали міграції та розселенню більшості видів.
Крім з’єднуючої функції, суміжні біоцентри екокоридорів можуть мати
самостійне значення центри біоландшафтного різноманіття. Наприклад, багато
русел і річкових долин через їх зарегульованість та значний антропогенний вплив в
цілому не зв’язують природні ядра між собою, проте мають високе біорізноманіття.
Воно зумовлене тим, що русло і річкова долина самі по собі є потужними каналами
міграції багатьох видів, насамперед – водно-болотної фауни і флори. Запорука
збереження біорізноманіття таких лінійно витягнутих ареалів – це підтримання
міграції видів особливо в їх межах. Тому за місцем розташування та з’єднання
регіональних біоцентрів екомережі гідроекологічні коридори Поділля є руслові,
заплавні, надзаплавно-терасові, схилові, яружно-балкові та плакорні (вододільні).
По них відбувається поширення гідробіонтів, земноводних, сезонна міграції
аборигенної іхтіофауни й орнітофауни до місць годівлі, нересту, отелу, зимівлі
тощо. Таким чином, базовими критеріями вибору екокоридорів є природність меж,
достатність широти і протяжності для забезпечення міграції видів, їх розмноження і
переживання несприятливих умов [10, 12].
Екологічний стан водних об’єктів перспективної екомережі регіону
визначається як у кількісному, так і в якісному відношенні між компонентами
природного середовища (складом, структурою й властивостями ґрунтів і порід,
інтенсивністю й різноманіттям рослинного покриву, формами рельєфу) та
господарською діяльністю людини (регулюванням схилового і річкового стоку,
водно-повітряного режиму грунтово-підгрунтового шару, розорюванням басейнів
річок, надмірним сінокосінням, випасанням худоби, вирубкою лісу, аграрним і
промисловим освоєнням водозборів, створення в прибережно-захисних смугах
гноєсховищ, сміттєзвалищ, літніх таборів для розміщення худоби тощо). При
розміщенні в басейнах малих річок водозаборів систем водопостачання населених
пунктів далеко не завжди враховуються такі чинники, як можливість порушення
гідрологічного режиму водостоків, порушення екологічних зв’язків, ставлення
населення до річки (озера, ставка), що склалося тут історично як до об’єкта, що
задовольняє рекреаційні потреби. Це призводить до виснаження, деградації малих
річок, зміни всієї гідроекологічної мережі.
Висновки та рекомендації.
Для поліпшення екологічного стану, раціонального використання й охорони
малих річок Поділля з перспективою їх включення до структурних елементів
регіональної екомережі необхідно виконати такі заходи:
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 провести інвентаризацію водно-болотних угідь Поділля, вивчити їх екостан,
взяти на облік та надати статусу заповідності різного рангу;
 визначити спеціальними земельними проектами водоохоронні зони для всіх
водних об’єктів регіону. Включити до регіональної екомережі заплавні
землі, а для малих річок, які формуватимуть каркас локальної екомережі –
нижні тераси;
 винести в натуру та закріпити прибережно-захисні смуги річок, ставків,
водосховищ Поділля на площі 5980 га за прилеглими до них
підприємствами, установами, організаціями [7];
 провести залуження прибережно-захисних смуг, де схил становить до 30 та
їх заліснення, де схил – більше 50, дотримуватись норм і вимог щодо
зберігання й внесення пестицидів, мінеральних і органічних добрив [4];
 проводити агротехнічні протиерозійні заходи з використанням ґрунтововодоохоронної контурно-меліоративної системи землеробства на площі
1513 тис. га, будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд;
 здійснювати ренатуралізацію водно-болотних угідь, рекультивацію
порушених земель водного фонду, їх консервацію з метою створення
водоохоронних лучних і лісових насаджень та включення їх до об’єктів
регіональної екомережі на основі гідроекологічного підходу. Сприяти
активній охороні рослинного і тваринного світу річки, заплави, річкової
долини, болота. Суворо обмежити відбір торфу у водно-болотних угіддях,
розорювати і засмічувати заплави й схили річкових долин, вирубувати
дерева, а також видобувати пісок, гравій, глину та інші будматеріали у руслі
та на заплаві [8];
 дотримуватися природоохоронних заходів у водозабірному басейні малої
річки, випасати свійських тварин у заплавах лише у дозволених для цього
місцях, ураховуючи навантаження. Це сприятиме збереженню різнотрав’я;
 розробити й впровадити екологічні програми зі створення 1-2 еталонних
річкових басейнів у кожному адміністративному районі, які стануть зразком
для відродження малих річок регіону;
 споруджувати на водозаборах водо- і ґрунтозахисні інженерно-ландшафтні
комплекси з доповненням лісових, чагарникових й лучно-болотних
фітоценозів, створивши в басейнах річок оптимальне співвідношення між
елементами ландшафту: орними, лучними, лісовими й водними угіддями та
заповідним фондом. За даними Й.В. Гриб, рекомендоване для вододілів
відсоткове співвідношення ріллі, природних кормових, лісових та водних
угідь повинно відповідати пропорції 30:30:20:20 [3];
 створити водозахисні смуги (до 25 м) для малих рік і ставків до 3 га, для
середніх – 50 м і ставків площею більше 3 га, для великих – 100 м, а якщо
крутизна схилів перевищує 3о, то мінімальна ширина водозахисних смуг
подвоюється. Найкраще водозахисну функцію виконують: верба біла,
козяча, звичайна, ламка і тритичинкова, осокір, осика, вільха зелена, клейка
чи звичайна, береза бородавчаста і звисла, в’яз гладенький, клен татарський
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і гостролистий, липа серцелиста, сосна звичайна, ясен, дуб звичайний і
черешчатий [4, 14];
 зменшити розораність водозборів з 60-69 % до 30 %, збільшивши лісистість
з 13,5 % до 30 % (які б виконували водорегулюючу, ґрунтозахисну й
санітарно-гігієнічну функції) та заборонити самовільні вирубки лісу [8];
 відновити покинуті ГЕС, млини на річках з метою їх включення до
просторових елементів регіональної екомережі;
 створити сприятливі умови для відтворення рибних запасів, регламентації
рибальства (заборонити браконьєрство з використанням електровудок,
сіток) з категоричною забороною проведення самовільних гідротехнічних
робіт (особливо спусків ставків) з метою вилову риби;
 видати за рахунок облфонду охорони навколишнього природного
середовища еколого-просвітницьку літературу (газети, буклети, брошури,
журнали тощо), у яких висвітлити екологічне значення прибережнозахисних смуг, водоохоронних зон й водно-болотних угідь;
 з метою формування невиснажливої регіональної екомережі включити до її
просторових елементів природні (малі річки всіх порядків, руслові острови,
водоспади, плеса, пороги й перекати на них, озера, ставки, болота, стариці,
мілководдя, заплави, схилові місцевості) й антропогенні (водосховища,
загати, ставки, канали, копанки, меліоративні осушені ділянки, деякі
надзаплавні тераси) водні об’єкти. Лише болотні масиви з рідкісним
біорізноманіттям на Поділля становлять більше 10 тис. га, які мають стати
еталонними ядрами (біоцентрами) регіональної екомережі. Цікавими
своєрідними охоронними об’єктами локальної екомережі повинні стати
«висячі болота» Придністер’я. Вони сформовані на вапняковій «подушці» і
з’являються там, де на поверхню виходять підземні води і джерела. Такі
болота можуть бути як серед лучно-степових масивів на кам’янистих
схилах, так і в лісі, що займають незначні масиви – від 0,02 до 2 га. Їх у
Придністер’ї називають рудки, рутки, обоча.
Перспективними гідрологічними заповідними об’єктами проектованої
екомережі Поділля мають стати:
1) геопарк «Великий каньйон Дністра» – система каньйонів Придністер’я, яку
утворює Дністер разом з лівими притоками Коропця, Стрипи, Джурина, Нічлави,
Збруча, Смотрича, Жвану, Карайця, Лядової, Немиї, Мурафи, Русави, які
перетинають Товтрову гряду. Представники ЮНЕСКО пропонують Великий
каньйон Дністра, що сягає подекуди глибини 150-180 м, включити в реєстр «Сто
великих чудес світу». Цей геопарк, площею понад 200 тис. га, який має
гідрологічне,
геологічне,
стратиграфічне,
спеліологічне,
ботанічне,
загальнозоологічне й ландшафтне значення повинен бути створений спільно з
республікою Молдова, що підпадає під дію Рамсарської конвенції про збереження
водно-болотних угідь [7, 13];
2) НПП «Верхнє Побужжя» (центральна частина Хмельниччини, верхів’я
Південного Бугу, загальною площею 108710 га в межах Летичівського,
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Деражнянського, Хмельницького, Старокостянтинівського і Красилівського
районів) [1];
3) НПП «Мале Полісся» (північна частина Хмельниччини площею 25905 га в
межах Ізяславського й Славутського районів) [5];
4) РЛП «Дністер» площею 18230 га (південна частина Вінниччини – МурованоКуриловецький, Могилів-Подільський райони);
5) РЛП «Середнє Побужжя», площею 16730 га в середній частині басейну річки
Південний Буг у межах Вінницької області (від с. Сутиски Тиврівського до
с. Райгород Немирівського району);
6) РЛП «Рів» (6532 га, Жмеринський район на Вінниччині) [7];
– розробити і затвердити нову категорію природоохоронних територій «резерват
для відтворення природних екосистем» і «ландшафт долини малої річки», землі
якого не підлягали б приватизації або приватизувались на спеціальних умовах [11];
– проводити екологічну й землевпорядну експертизу земель екомережі та
небезпечних об’єктів, які впливають на басейн малої річки, та здійснювати
водогосподарську інвентаризацію, паспортизацію, аудит й менеджмент річок і
водойм. Для цього постійно проводити екологічний моніторинг водних об’єктів з
метою збереження біотичного різноманіття гідроекосистем.
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСЕМИ ВОДА
Тур О.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вода… Важко переоцінити значення цього ємного слова для людини, адже
Вода – то саме життя. Вона була учасницею зародження всього живого на Землі і
залишається членом асоціативної пари слів «вода – життя».
Лексема вода поряд з іншими, які позначають предмети й явища
навколишнього середовища, назви спорідненості й родинних зв’язків, назви
органів і частин людського тіла, житла та його частин, знарядь праці, належить до
споконвічної української лексики. Цей лексичний фонд був успадкований з
праслов’янського й далі з індоєвропейського фонду. На підтвердження того, що
це слово існувало в різних мовах майже з однаковим звучанням, можемо провести
паралелі: гот. Wato – вода, д.-інд. Udakam – вода, лит. vanduo – вода [1].
Цікавими видаються ранні фіксації лексеми вода та похідних від неї в
одному з перших українських словників – «Лексиконі славенороському» Памви
Беринди (1627 р.) [2]. Цей словник подає тлумачення таких слів: водно – вогнисто
(водяно); водонос – відро; водоважда – журавель, що воду витягує з відра;
водотечь – брід, потік. У той же час «Словник староукраїнської мови ХІV – ХV
ст.» вказує, що слово вода вперше зустрічається у писемних пам’ятках, датованих
1394 роком, зі значенням «водні угіддя» [3: І, с.184]. Словник також фіксує такі
165

значення цієї лексичної одиниці: річка, потік (1428 р.); вміст водоймища (1458 р.).
Згадується кілька топонімів, пов’язаних зі словом вода: Добрая вода – село у
Волинській землі (1463 р.) [3: І, с.305], Водичка – село у Молдавському князівстві
(1456 р.) [3: І, с.185].
Словникова стаття у «Великому тлумачному словникові сучасної
української мови» подає такі значення слова вода: 1. Прозора безбарвна рідина,
що становить найпростішу хімічну сполуку гідрогену з оксигеном. 2. Перев. мн.
Водна маса джерел, озер, річок, морів океанів. 3. Тільки мн. Лікувальні мінеральні
джерела, а також курорт з такими джерелами. 4. Тільки мн., мед. Навколоплідна
рідина [4, с.197].
Словник подає також складені термінологічні одиниці з лексемою вода
(усього у цьому словнику 27 таких термінів). Наведемо деякі з них: відстійна
вода, дренажна вода, стічні води, територіальні води, мережна вода, мулова
вода та ін.
У «Російсько-українському словнику екологічних термінів та усталених
словосполучень» 206 термінів, пов’язаним з водою: вода промислова, вода умовно
чиста, водна меліорація, водна ерозія, водне законодавство, водний кадастр,
водозбірний басейн, водноенергетичні розрахунки та ін. [5].
Серед таких термінів помічаємо двокомпонентні сполуки:
1. Нерозкладні терміни-словосполучення, наприклад: водна гігієна – «забезпечення
задовільного стану води у водному об’єкті» [6, с. 278]: як бачимо, властивий медицині
термін гігієна частково втрачає своє значення, адже вживається стосовно стану води, а
не здоров’я людини; водний гіацинт – «плодючий докучливий бур’ян, що засмічує
судноплавні русла» [6, с. 278]: у цій терміноодиниці термін біології гіацинт, що
означає квітку яскраво-червоного кольору, зберігає лише деякі ознаки – очевидно,
зовні бур’ян схожий саме на таку квітку; така ж тенденція простежується в термінах
річкова сліпота – «хвороба спричинена бактеріями, поширеним у воді» [6, с. 219],
цвітіння води – «масовий розвиток планктонних водоростей, що спричиняє «цвітіння»
води, яке негативно позначається на водопостачанні» [7, с. 301] тощо.
2. Формально розкладні, які розділяють на два підтипи:
а) 1-й підтип: сюди зараховують словосполучення, що складаються з елементів
термінологічного характеру і які зберігають самостійність поняттєвого змісту кожного
зі слів-термінів (вода гігроскопічна, вода гравітаційна, вода капілярна, ґрунтові води,
інвентаризація вод, артезіанські води, атмосферна вода, режим течії, метод
«дощу» тощо);
б) 2-й підтип: терміни-словосполучення, у яких один із компонентів може не бути
терміном (підперта вода, підвішена вода, вода недоступна, вода тала, вода тверда
тощо).
Для вищезазначених термін продуктивними є такі моделі творення:
Модель «прикметник + іменник»: артезіанські води, капілярна вода, озонна
ріка, ґрунтові води, вода гравітаційна.
Модель «дієприкметник + іменник»: незарегульована ріка, зв’язана вода,
заражена вода, відпрацьована вода, освітлена вода.
Модель «іменник + іменник»: проба води, водоносність ріки, дзеркало води,
добігання води.
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Двокомпонентні моделі складених термінів із семою вода є
найпродуктивнішими. Крім того, у своїй структурі вони можуть містити як елементи
термінологічного характеру, що належать до різних наукових галузей, зокрема,
радіотехніки, електромеханіки, екології, машинобудування тощо, так і
загальновживані слова.
Окрім двокомпонентних, існують також три-, чотирикомпонентні
термінологічні сполуки: вода з нульовою жорсткістю, вода для компенсації втрат,
стічна вода високої радіоактивності, підземне сховище питної води, біологічне
очищення стічних вод, насичена зона підземної води.
Серед багатокомпонентних термінів можна виділити такі: реакційні норми
якості води у водному об’єкті, придатному для рекреації; ступінь придатності
водостоку для рекреації; вода, що відповідає вимогам електронної промисловості;
навантаження води у водному об’єкті забруднювальними речовинами тощо.
Серед складних термінів кількісно переважають такі, у яких частина водостоїть у препозиції: водопій, водонагрівальний, водостік, проте зустрічаються і
терміни з частиною водо- у постпозиції: земноводні (тварини). Компоненти гідро- та
гігро- співвідносні зі словам ‘вода’, ‘водний простір’ та ‘волога’. Компонент
грецького походження гідро- успішно конкурує з латинізмом аква-, який теж є
частиною складних слів і має значення ‘вода’, ‘водний’. На наш погляд, у науковому
стилі для номінації понять, пов’язаних з водою, частіше використовується
компонент гідро-, у той час як останнім часом у рекламаціях з’являються назви
«Акважителі» (назва зоомагазину), «Бонаква» (назва напою – газованої чи
негазованої води).
Складені термінологічні сполучення з лексемою вода можуть вступати в
синонімічні відношення: вживання води – використання води; вода забруднена – вода
заражена; вода недоступна – вода кристалізаційна. Властиві таким термінам і
антонімічні відношення: води підземні – води поверхневі; вода очищена – вода
забруднена; вода жорстка – вода з нульовою жорсткістю.
Цікавими і водночас такими, що можуть зумовлювати помилки у вживанні є
паронімічні лексеми, розрізнення яких обов’язкове не тільки для фахівців, але й для
пересічних громадян. Наприклад, вод
водянистий.
Водний – який містить воду або стосується води: водний розчин, водний шлях.
– який містить забагато води; водянистий.
– стосується до води, водний: водяне опалення, водяні знаки.
– водянистий; багатий на воду, багатоводний.
Водянистий –
[4].
Отже, науково-технічна термінологія, в тому числі й та, що вживається в
різних галузях знань, об’єктом вивчення яких є вода, розвивається за загальними
мовними законами. Вона потребує постійної уваги, оскільки покликана адекватно
позначати поняття, явища та процеси різних галузей науки й техніки, які, за
словами вчених-термінологів, в останні десятиліття зазнали «вибухоподібного»
розвитку.
Насамкінець хотілося б звернутися до усної творчості – цього джерела
справжньої мудрості, перевіреної роками і поколіннями. Саме у прислів’ях та
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приказках зустрічаємо згадку про воду: «З водою та вогнем не жартуй»; «Велика
риба у малій воді не водиться»; «Водою воду не загатиш»; «Кров не водиця,
проливати не годиться»; «У решеті води не наносиш»; «У каламутній воді рибу
ловлять». А згадаймо народні пісні, в яких український народ пестливо називає
воду «водичка», «водиченька»: «Копав, копав криниченьку у зеленому садку, чи
не вийде дівчинонька рано-вранці по воду», «Ой у полі криниченька, там холодна
водиченька, ой там Роман воли пасе, Катерина воду несе».
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МОНІТОРИНГ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗЕМЕЛЬ ШТУЧНИХ ВОДОСХОВИЩ
Шелковська І.М., старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського о
Моніторинг земель є однією з найважливіших складових комплексної
системи раціонального використання земельних ресурсів, їх охорони та
відтворення. Особливості моніторингу земель прибережних територій зумовлені
постійною взаємодією і взаємовпливом двох середовищ (водного й ґрунтового) та
відповідних
екосистем,
а
також
підвищеним
попитом
суб’єктів
землекористування на прибережні землі та особливим режимом їх використання.
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На прикладі Кременчуцького водосховища прослідковано проблеми впливу
водних об’єктів на прибережні території та техногенного впливу на стан і якість
водних ресурсів. Кременчуцьке водосховище належить до найбільших
водосховищ Дніпровського каскаду, омиває землі трьох областей
(Кіровоградської, Полтавської та Черкаської), розташоване в басейні середньої
течії Дніпра у межах алювіальної терасової рівнини. Воно забезпечує
регулювання до 96,4 % стоку Дніпра у створі Кременчуцької ГЕС та мінімізує
скидання води через водозливну греблю. Унаслідок переформування берегів за
весь період існування водосховища безповоротно втрачено майже 2000 га
земельних угідь. Виникає реальна загроза руйнування і втрати великих площ
забудованих та інших освоєних прибережних територій. З кожним роком цей
процес не зменшується, а прогресує.
До основних факторів, необхідних для здійснення моніторингу, можна
віднести:
1. Оперативність отримання інформації.
2. Інформаційні параметри вихідних даних.
3. Технологія обробки.
4. Нормативна база.
До недавнього часу одним із раціональних геодезичних методів
спостережень за переформуванням берегів був метод інженерно-геологічних
створів. Для досліджень берегів застосовували також методику комплексних
спостережень з використанням наземних фототеодолітних знімань, які дають
можливість отримати просторово-часові зміни положення берегових уступів та
обчислити втрати земель на прибережних територіях.
У сучасних умовах успішність та оперативність робіт із моніторингу
прибережних територій залежить від використання нових технологій, серед яких
важливу роль відіграють методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Цьому
сприяють висока періодичність проходження КА над заданим районом.
Прикладом можуть слугувати наступні космічні апарати: Cartosat-2 – 4 доби;
Spot5 – 3 доби; QuickBird – 1-3,5 доби. Фотограмметрична обробка космічних
знімків потребує в 2 рази менше часових, фінансових та трудових затрат, ніж
аерофотозйомка..
Наступний фактор – інформаційні параметри вихідних даних. Ця
характеристика в першу чергу залежить від просторового розрізнення космічних
знімків, спектрального діапазону і часу зйомки. Для моніторингу прибережних
земель результативним є використання знімків з просторовим розрізненням
менше 1 м.
Як правило, для виявлення змін у природному середовищі, викликаних
антропогенною діяльністю, достатньо панхроматичного каналу. Кольорова
інформація, яка отримана із мультиспектральних знімків, необхідна для більш
глибокого аналізу природного середовища. Непідготовленому користувачеві
найбільш легко читати кольорове натуральне зображення. У даному випадку
доцільно вибирати саме мультиспектральне зображення.
На знімках, які отримали взимку в лютому добре розрізняються огорожа;
хвойний ліс – однаково добре будь-якої пори року, а контур листяного лісу,
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берегову лінію водосховищ, як і річок, озер, окремі дерева неможливо нанести на
карту за зимовим знімком з необхідною точністю. Отже, моніторинг прибережних
територій здійснювати краще влітку.
Функціональність різних програмних засобів (ПЗ) для фотограмметричної
обробки космічної інформації приблизно однакова. Тому процедура вибору між
ними повинна визначатися вихідними (можливістю роботи пакета напряму з
форматом даних певного сенсора) вимогами до виду вихідних даних
(узгодженість з використовуваною ГІС), стабільністю роботи пакета, зручністю
інтерфейсу для конкретного користувача, легкістю освоєння, вартістю ПЗ, а
також особливостями його оновлення та технічної підтримки.
Що стосується нормативної бази, то основний нормативний матеріал
створений у 90-ті роки минулого століття, що не повністю відповідає сучасному
стану.
Моніторинг водосховища – це організаційно-технічна система проведення
комплексу метеорологічних, гідрометеорологічних, інженерно-геологічних,
інженерно-гідрологічних і топографо-геодезичних спостережень.
Таким чином, прибережні території водосховищ як об'єкти екологогеоморфологічного аналізу, заслуговують на пильну увагу. Систематичний
моніторинг з використанням супутникових даних високого розрізнення та ГІСтехнологій є основним джерелом для одержання кількісної інформації про зміни
та стан берегової лінії штучних водосховищ.
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УДК 332.3
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
Харачко М. В. , аспірант
Львівський національний аграрний університет
Результати досліджень свідчать, що заповідні екосистеми виконують
важливу функцію міграції видів флори й фауни у прилеглі напівокультурені та
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окультурені ландшафти. Таким чином вони збагачують їх біологічне різноманіття
і тим самим підтримують екологічну стабільність [1-4].
На виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.”, Закону
України „Про екологічну мережу України” рішенням Львівської обласної ради від
13 червня 2007 року № 340 в області затверджено Регіональну програму
формування екологічної екомережі Львівської області на 2007-2015 роки.
У рамках виконання Регіональної програми формування екологічної мережі
розроблено робочу схему екологічної мережі Львівської області та визначено
макроекокоридори. Робочу схему узгоджено з існуючою мережею територій та
об’єктів природно-заповідного фонду як місцевого так і загальнодержавного
значення.
Регіональною програмою формування екологічної мережі до елементів
регіональної екологічної мережі віднесені природні регіони, де зосереджено
існуючі та плановані природно-заповідні території, основні комунікаційні
елементи регіональної екологічної мережі, а саме – широтні природні коридори,
що забезпечують природні зв’язки зонального характеру, а також меридіональні
природні коридори, просторово обмежені долинами середніх і малих річок, які
об’єднують водні та заплавні території – шляхи міграції численних видів рослин і
тварин.
В області здійснено оцінку сучасного стану існуючих територій та об’єктів
ПЗФ, в контексті їх придатності для виконання функцій ядер екологічної мережі,
підготовані карти поширення найважливіших рідкісних і зникаючих видів флори
й фауни області для обґрунтування просторового розміщення елементів
екологічної мережі. Ядрами екологічної мережі (одним з найважливіших
структурних елементів екологічної мережі) є території та об’єкти ПЗФ.
Для інтеграції регіональної екомережі Львівської області в національну
передбачено створення міжобласних елементів (природних ядер): з
Тернопільською областю – проектований НПП „Північно-Західне Поділля”, із
Закарпатською областю – проектований РЛП „Вододільно-Верховинський”, з
Івано-Франківською областю – проектований РЛП „Дністровський”.
Структурними елементами екологічної мережі є:
- природні ядра або осередки (ключові райони) для збереження екосистем,
середовищ існування, видів і ландшафтів європейського значення – до них
належать території та об’єкти природно-заповідного фонду (природний
заповідник „Розточчя”, НПП „Сколівські Бескиди, Яворівський НПП та інші);
- екокоридори або перехідні зони для забезпечення взаємозв’язків між
природними екосистемами природних ядер та інших територій – об’єднувальні
елементи природних масивів і міграційні шляхи (наприклад, прибережні захисні
смуги, смуги вздовж автомобільних, залізничних доріг, полезахисні, лісозахисні
смуги тощо);
- відновлювальні райони, де є потреба відновлення порушених елементів
екосистем, середовищ існування і ландшафтів європейського значення або повне
відновлення деяких районів (землі відпрацьованих рудників, кар’єрів тощо);
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- буферні зони, які сприяють зміцненню мережі та її захисту від впливу
негативних зовнішніх факторів (ліси першої, другої та третьої категорій, курортні
та лікувально-оздоровчі території, рекреаційні території для організації масового
відпочинку населення і туризму тощо).
Реалізація Програми формування регіональної екологічної мережі
Львівської
області
дасть
змогу
оптимізувати
мережу
територій
природоохоронного призначення і мережу територій та об’єктів природнозаповідного фонду області.
У 2008 році розпочато роботу в рамках міжнародного проекту „Екологічна
мережа у Карпатах”, в тому числі проект охоплює Карпатський регіон Львівської
області.
Державним природознавчим музеєм НАН України за результатами
виконання
державної
програмно-цільової
тематики
„Біорізноманіття
функціональних зон екомережі Заходу України, його сучасний стан, індикаторне
значення та стратегія відновлення” підготовлено наукові рекомендації щодо
відновлення природного середовища девастованих вугільновидобувною
промисловістю ландшафтів з метою залучення їх до екологічної мережі.
З метою забезпечення цілісності системи, необхідно об’єднати ділянки
природних ландшафтів у межах області, що підлягають особливій охороні, та
території та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувальнооздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території в єдину територіальну
систему – екологічну мережу.

1.
2.

3.
4.
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ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧКИ ТРУБЕЖ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Савицкий А.Л.
Институт гидробиологии НАН Украины
Высшая водная растительность играет значительную роль в
функционировании любой лотической водной экосистемы, а ёё состояние и
видовой состав хорошими показателями ёё экологического состояния. Особенно
это актуально для малых рек, русла большинства из которых на Украине
значительно трансформированы и канализированы в результате мелиорации и
хозяйственной деятельности человека. Здесь приводятся результаты нашего
исследования в рамках осуществления Проекта «Создания водоохранных зон,
агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий на р. Трубеж
Переяслав-Хмельницкого района», который
был разработан по заказу
Управления водных ресурсов в городе Киеве и Киевской области,
предусмотренный в соответствии со Списком природоохранных мер на 2012 год,
что финансируется за счёт средств областного фонда охраны окружающей
природной среды, в соответствии с Комплексной программой защиты населенных
пунктов, производственных объектов и сельськохозяйственных угодий от
вредного воздействия вод на 2011-2015 года и прогноз до 2020 года,
утверждённого решением Киевского областного совета от 06.03.2012 г. № 298-16VІ.
Материалы и методы
Для выполнения задач работы использовали общепринятую методику
флористических и геоботанических исследований особенностей формирования
высшей водной растительности на водоёмах: исследование видового состава
растительного покрова водоёмов, описания основных растительных сообществ,
установление особенностей зарастания различных участков водоёмов с
дальнейшим картированием растительного покрова [4].
Флору макрофитов рассматривали в объёме, принятом В.М. Катанской [5].
Латинские названия растений подаются по «Определителю высших сосудистых
растений Украины» (1987) [6].
Исследования зарастаний проводили методом
выделения однородных участков водоёма в соответствии с районированием
проведённым лично автором. Для определения проективного покрытия и степени
зарастания водоёма использовали метод визуальной съемки. Для сравнения также
использовали данные спутниковых съёмок, полученных с помощью
компьютерных программ Google Maps и Weekimapia [8,9]. Параллельно с
ботаническими описаниями делали замеры глубин и определяли тип грунта в
зарослях.
Экологическую оценку состояния водоёма в разных районах выполняли на
основании флористического состава макрофитов [3].
Во время работы на модельных водоёмах была использована форма
«Полевой протокол — биологическая оценка состояния гидроэкосистем [1]. В
местах отбора проб проводилось детальное описание биотопов. Все
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вышеуказанные методы адаптированы к требованиям Водной Рамочной
Директивы Европейского Союза [2,7].
Результаты исследований
Речку Трубеж в Переяславском районе Киевской области можно разделить
на два главных участка. Первая из них представляет полностью спрямлённое
канализированное русло. Оно проходит от хутора Заостров к месту впадения реки
Броварка в районе посёлка Гребля. Вторая часть речки за селом Гребля и к месту
перекачки воды в Каневское водохранилище имеет природную форму с
меандрами и поворотами русла в соответствии с формами окружающего рельефа
местности.
Общий список видов водной и прибережно-водной растительности для
речки Трубеж в Переяслав-Хмельницком районе имеет такой вид (Таблица 1):
Таблица 1. Сосудистые растения нижнего течения речки Трубеж (ПереяславХмельницкий район).
№
Види
Охранный статус
EQUISETACEAE
Equisetum palustre L. Хвощ Не имеет охранного статуса
болотный
Euisetum fluviatile L. Хвощ Не
имеет
охранного
статуса
речной
NYMPHEACEAE
Nuphar
lutea
(L.)
Smith. Зелёной книгой Украины (Зелена
Кувшинка жёлтая
книга.., 2009)
CERATOPHYLLACEAE
Ceratophyllum
demersum
L. Не имеет охранного статуса
Роголистник погружённый
POLYGONACEAE
Polygonum amphibium L. Горец Не имеет охранного статуса
земноводный
HALORAGACEAE
Myriophyllum spicatum L. Уруть Директива по охране биотопов – 3150
колосистая
Союзы
Magnopotamion,
или
Hydrocharition природных эвтрофных
озёр – Natural eutrophic lakes с типом
растительности Magnopotamion, или
Hydrocharition.
BUTOMACEAE
Butomus umbellatus L. Сусак Не имеет охранного статуса
зонтичный
ALISMATACEAE
Alisma gramineum Lej Частуха Не имеет охранного статуса
злаковидная
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№

Види
Охранный статус
Alisma
plantago-aquatica
L. Не имеет охранного статуса
Частуха подорожниковая
Sagittaria
sagittifolia
L. Не имеет охранного статуса
Стрелолист стрелолистный
HYDROCHARITACEAE
Elodea canadensis Michx. Элодея Не имеет охранного статуса
канадская
Hydrocharis
morsus-ranae
L. Бернская конвенция – 22.412. Frogbit
Водокрас обыкновенный
rafts.
Stratiotes aloides L. Телорез Бернская конвенция – 22.413. Water
обыкновенный
soldier rafts
POTAMOGETONACEAE
P. natans L. Рдст плавающий
Не имеет охранного статуса
P.
pectinatus
L.
Рд. Не имеет охранного статуса
Гребенчастный
P.
perfoliatus
L.
Рд. Директива по охране биотопов – 3150
Пронзеннолистый
Союзы
Magnopotamion,
или
Hydrocharition природных эвтрофных
озёр – Natural eutrophic lakes с
Magnopotamion, или Hydrocharition
type vegetation.
POACEAE
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Не имеет охранного статуса
Манник большой
Phragmites australis (Cav.) Trin. Не имеет охранного статуса
Ex.
Steud.
Тростник
обыкновенный
CYRERACEAE
Scirpus lacustris L. Комыш Не имеет охранного статуса
озёрний
LEMNACEAE
Lemna minor L. Ряска малая
Не имеет охранного статуса
L. trisulca L. Р. тройчастая
Не имеет охранного статуса
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. Не имеет охранного статуса
Спироделла многокоренная
SPARGANIACEAE
Sparganium
erectum
L. Не имеет охранного статуса
Ежеголовник прямой
TYPHACEAE
Typha angustifolia L. Рогоз Не имеет охранного статуса
узколистный
T. latifolia L. Р. широколистный Не имеет охранного статуса
ARACEAE
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№

Види
Охранный статус
Acorus calamus L. Аир болотный Не имеет охранного статуса
LAMIACEAE
Mentha aquatica L. Мята водяная Не имеет охранного статуса

Всего насчитывается 27 видов водных растений, среди которых есть
гелофиты и прибрежные растения (14 видов), растения с плавающими на
поверхности воды листьями (5 видов) и погружённые растения (8 видов). Общая
площадь проэктивного покрытия зарастания высшей водной растительностью
русла составляет 40-70%. В некоторых местах русло сильно заросло. К примеру в
месте впадения речки Броварка оно практически полностью забито высшей
водной растительностью. И сама речка Броварка также полностью заросла.
Форма русла и окружающие ландшафты в свою очередь также имеют своё
влияние на видовой состав высшей водной растительности. Отмечено прямую
зависимость между видовым разнообразием водных растений и видовым
разнообразием растений окружающих ландшафтов. В случае, если вокруг русла
находятся бедные видами агроландшафты, то и видовой состав водных
макрофитов малочисленный и представлен 4-6 видами. Это рогоз, тростник,
ряски, из погружённых роголистник и элодея, отдельные рдесты. Если
окрущающие ландшафты не сильно видоизменены в результаты хозяйственной
деятельности человека и сохранили свой природный облик, то и видовой состав
высшей водной растительности значительно увеличивается. Так в местах, где
речка протекает на территории луговых экосистем, где есть множество проток,
озер и луж — видовой состав водных макрофитов более богатый.
Нами была проведена экологическая оценка качества воды в соответствии с
макрофитным индексом. В соответствии с этой методикой сразу после
составления общего списка видов возможно осуществить предварительную
оценку качества воды в водоёме.
По нашим даным качество воды в основном русле р. Трубеж до впадения ёё
в р. Броварка оценена как «чистая» (индекс 7-8); в месте впадения р. Броварка –
«грязная» (3-4); в районе г. Переяслав-Хмельницкий – «загрязнена» (5-6); между
насосной станцией и Переяслав-Хмельницким – «чистая» (7-8); вблизи насосной
станции – «грязная» (3-4).
Вода большинства каналов осушительно-увлажнительной системы и
притоков в месте их впадения в р. Трубеж оценены как «загрязнённые» и
«грязные», а в некоторых участках показатели близки к уровню «очень грязные».
Выводы
В бассейне р. Трубеж в границах Переяслав-Хмельницкого района
основными типами природной растительности являются – лесная, луговая,
болотная, а также водная и прибрежно-водная. Форма русла и степень
трансформации окружающих ландшафтов имеют значительное влияние на
видовой состав высшей водной растительности. Наименее трансформированными
являются лесные участки надзаплавных террас реки в левобережной ее части (об
этом свидетельствует наличие объектов природно-заповедного фонда – одного
заказника и двух заповедных урочищ), а также – боровой террасы Днепра на юге
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Переяслав-Хмельницкого района. На исследованной территории Леса занимают
около 10% площади бассейна Трубежа. Среди водной и прибрежно водной
растительности не выявлено видов из Красной книги Украины. Растительные
ассоциации Кувшинки жёлтой Nuphar luteum (L.) Smith. входят в Зелёную книгу
Украины. Myriophyllum spicatum L. Уруть колосистая и P. perfoliatus L. Рдест
пронзённолистный охраняются Директивой по охране биотопов – 3150 Союзы
Magnopotamion, или Hydrocharition природных эвтрофных озёр – Natural eutrophic
lakes с Magnopotamion, или Hydrocharition type vegetation. Ассоциации
Hydrocharis morsus-ranae L. Водокрас обыкновенный и Stratiotes aloides L.
Телорез обыкновенный находятся под охраной Международной Бернской
Конвенции.
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МЕХАНИЗМ ПРИРОДНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ В НЕОГЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(на примере Онуфриевского района Кировоградской области)
Соломин А.Н. кандидат геолого-минералогических наук кафедры геодезии,
землеустройства и кадастра,
Мацак А.А. старший преподаватель кафедры геодезии, землеустройства и
кадастра
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Последние десятилетия характеризуются интенсивным отрицательным
влиянием на окружающую природу и особенно на водные ресурсы. Поэтому
возникает проблема постоянной очистки воды. В торговой сети на сегодня
продается широкий спектр всевозможных фильтров и целых фильтровальных
систем. Лишь в немногих районах подземные воды еще характеризуются
достаточно приемлемыми зарактеристиками для употребления в качестве
питьевой воды
Одним из таких районов является Онуфриевский район
Кировоградской области.
На протяжении многих десятилетий население Онуфриевского района
использует подземные грунтовые воды из индивидуальных, реже общественных
колодцев (рис.1, 2)

Рис. 1. Индивидуальный колодец

Рис.2. Колодец общего пользования

Основной водоносный горизонт находиться на глубинах 17-20 м, реже 1014, а в пониженных участках и вблизи водоемов еще ближе к поверхности, в
зависимости от рельефа местности и геолого-гидрогеологических условий.
Разрезы рыхлых отложений, были
изученны в нескольких местах,
представлены (сверху вниз) следующими горизонтами: 0,2 – 0,4 м – дернина и
культурный слой; 0,4 – 1,2 м – чернозем обыкновенный; 1,2 – 2,5 м – глинисто
песчаный слой; 2.5 – 10 м – глины нередко чередующиеся с прослоями песка; 10
– 17 м – глинистые отложения с прослоями супеси; глубже 17 м – глины вязкие
плотные, являющиеся, как правило, водоупорным горизонтом.
Самые большие интервалы глубин до водоносного горизонта отмечаются на
северных окраинах Онуфриевского района. В этой части вблизи водораздела рек
и ручьев, текущих в разных направлениях: одни на северо-восток, в сторону р.
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Днепр, другие на юг и юго-запад наблюдается и более значительная мощность
рыхлых отложений. На этом водораздельном пространстве между Полтавской и
Кировоградской областями залегают достаточно мощные толщи неогеновых
отложений Балтской свиты. Главным образом, это кварц-полевошпатовые
мелкозернистые пески, песчано-глинистые отложения и ленточные глины,
нередко окрашенные в светло желтый цвет (рис.3)

Рис.3. Песчано-глинистые отложения в стенке карьера
Палеогеновые и неогеновые отложения, мощность которых варьирует от 1530м, а по литературным данным до 50м и более, достаточно широко
распространены в центральной части территории Украины. В некоторых местах
они хорошо сохранились на водораздельных пространствах между реками Днепр,
Буг, Ингул, Ингулец. В отдельных участках эти отложения за счет водноледниковых и последующих эрозионных процессов вскрыты оврагами (югозападные окраины Полтавской области, северные окраины Кировоградской
области). (рис. 4).

Рис. 4. Сеть оврагов (Белецковские яры)
При дешифрировании космических снимков в современных ландшафтах
нами выделены дугообразные, кольцевые и радиально-сегментные структуры
напоминающие картину «битой тарелки». Эти структуры являются результатом
унаследования блоковых перемещений при тектоно-магматической активизации
Украинского кристаллического щита в периоды более ранних эпох.
В различных блоках мощность рыхлых отложений и характер фильтрации
подземных вод могут значительно отличаться. В одном из освоенных районов
центральной части Украины с широким распространением рыхлых отложений
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неогенового возраста было решено изучить механизм естественной фильтрации
и очистки поверхностных вод.
Было отобрано 20 проб воды, объемом 1 литр, из различных участков
района: 3 пробы – из открытых водоемов, 2 пробы из колодцев глубиной до 3 м,
14 проб с глубины 10 – 17 м и одна проба из скважины глубиной более 30 м.
Пробы проанализированы по стандартной методике
и о качество воды
определялось по 8 показателям ( таблица).
Сравнительная
оценка качества вод показала, что по цветности и
мутности воды из открытых водоемов превышают допустиме нормы в 3, 10 и
даже 30 раз, по содержанию железа - в 1,5 – 2 раза, а по жесткости и количеству
нитратов – в пределах допустимих норм. Пробы воды отобранные из колодцев
с небольшой глубины (3 – 5 м) содержат значительно большие количества
нитратов, что отрицательно сказывается на качестве питьевой воды. Это
обусловлено плоскостным смывом с сельскохозяйственных угодий.
Пробы воды отобранные с глубин 17м и более отличаются существенно
меньшими количествами железа, аммиака, меди и др.. и более соответствуют
требованиям ГОСТа. Значительно лучшее качество подземных вод на этих
глубинах нами объясняется тем, что в разрезе рыхлых обложений присутствуют
более экологически чистые отложения неогенового возраста и просачиваясь через
них атмосферные осадки
проходят
естественную очистку. Мощность
водоносного горизонта в разных гидрогеологических условиях (приподнятые или
опущенные блоки) колеблется от 1,0 до 1,5 м, реже достигает 5 м и более. Объем
воды и ее приток в водоносный горизонт в сущестенной степени зависит от
количества атмосферных осадков в весенне-летний период. В отдельных блоках
радиально-сегментной формы качество воды в колодцах, находяшихся на
расстоянии всего лишь 50 -70 метров друг от друга, резко отличаются как по
основным показателям, так и по вкусовым качествам. В двух случаях в колодцах
вблизи растущих ореховых
деревьев
отмечается крайне горькая вода,
практически непригодная для использования в качестве питьевой.
В одной
пробе повышенное количество марганца. При изучении
разрезов рыхлых
обложений в стенках колодцев и шурфов в горизонте чернозема постоянко
наблюдаются мелкие прожилки и пропластки белого цвета до 5 мм толщиной
реже ики зометричные гнезда карбонатного вещества.
При просачивании атмосферних осадков через верхние грунтовые
горизонты воды, особенно в период таяния снега и льда обогащались кальцием
и магнием, благодаря этому . по результатам анализов регистрируется
повышенная жесткость. Наличие в нижних горизонтах песчаной фракции,
а иногда и более
крупных обломков улучшает и фильтрационные
свойства и вкусовые качества воды.
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Таблица 1. Результаты анализов проб воды
№ пробы
1
5
8

14

16

19

20

Цветность (град)

9

6

6

<6

20

6

<6

Мутность (град)

0,59

0,59

0,59

<0,58

<0,58

<0,58

<0,58

Железо (мг/дм )

0,09

0,028

0,02

0,09

0,18

0,08

0,03

Медь (мг/дм3)
Хлориды (мг/дм3)

0,024
136

0,028
92,38

0,008
н.н

0,008
н.н

0,004
н.н

0,004
н.н

0,008
н.н

Жесткость (мг/дм3)

27,05

14,26

12,29

н.н

н.н

н.н

н.н

Аммиак (мг/дм3)
Нитраты (мг/дм3)

0,97
н.н

0,19
н.н

0,19
н.н

0,86
23

0,23
3,2

0,74
26

0,29
25

Нитриты (мг/дм3)

н.н

н.н

н.н

н.н

0,001

0,11

0,003

Марганец (мг/дм3)

<0,25

<0,25

<0,25

н.н

н.н

н.н

н.н

Компонент

3

Продолжение таблицы 1
№

пробы

21

22

23

24

25

26

2к

3к

Цветность (град)
Мутность (град)
Железо (мг/дм3)

<6
<0,58
0,009

н.н
<0,58
0,07

н.н
<0,58
0,07

н.н
<0,58
0,1

н.н
<0,58
0,1

н.н
<0,58
0,07

14,5
0,59
0,07

6
5,31
1,03

Медь(мг/дм3)

0.008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,016

0,225

Хлориды (мг/дм3)

н.н

н.н

н.н

н.н

н.н

н.н

272

63,21

20,6

15,6

22,0

20

22

32,45

10,82

Компонент

Жесткость мг/дм3) н.н
3

Аммиак (мг/дм )
Нитраты (мг/дм3)

0,06
22

<0,05
69,8

0.05
54,7

0.05
60,7

0.05
42,7

0.16
53,3

0.75
н.н

0.9
н.н

Нитриты (мг/дм3)

0,09

0,07

<0,003 0,03

0,11

0,03

н.н

н.н

н.н

н.н

н.н

н.н

<0.25

0.35

Марганец (мг/дм3) н.н

н.н

Продолжение таблицы 1
№

пробы

24

25

26

2

3

4

Цветность (град)
Мутность (град)

н.н
<0,58

н.н
<0,58

н.н
<0,58

14,5
0,59

6
5,31

11,5
2,65

Железо (мг/дм3)

0,1

0,1

0,07

0,07

1,03

0,17

Медь (мг/дм3)

0,008

0,008

0,008

0,016

0,225

0,048

Компонент
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Хлориды (мг/дм3)

н.н

н.н

н.н

272

63,21

256

Жесткость (мг/дм3)

22,0

20

22

32,45

10,82

26,06

Аммиак (мг/дм3)

0,05

0,05

0,16

0,75

0,9

0,6

Нитраты (мг/дм3)

60,7

42,7

53,3

н.н

н.н

н.н

Нитриты (мг/дм3)

0,03

0,11

0,03

н.н

н.н

Н.н

н.н

н.н

н.н

<0,25

0,35

<0,25

3

Марганец (мг/дм )

Таким образом, отмеченные нами масштабы распространения экологически
чистых неогеновых отложений указываюь на возможные перспективы их
использвания. Механизм естественной очистки в процессе
фильтрации
атмосферных осадков и грунтовых вод через песчано-глинистые отложения
заслуживает, на наш взгляд, более детального изучения. Учитывая нарастающую
в мире проблему питьевой воды в целом , тема естественной очистки воды через
экологически чистые отложения становится весьма актуальной. Для более
достоверной оценки качества очистки вод перечень компонентов и показателей
желательно значительно расширить.
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
При нормативній грошовій оцінці земель лісогосподарського призначення
враховують, як один з чинників (множників розрахунку), коефіцієнт на
відповідність фактичної лісистості 1 території оптимальній лісистості 2. Значення
1

Під фактичною лісистістю території розуміють частку земель, вкритих лісовою
рослинністю, від загальної площі цієї території. До земель, вкритих лісовою рослинністю, не
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цього коефіцієнта затверджує Кабінет Міністрів України в розрізі регіонів
(адміністративних областей) та / або природно-кліматичних зон.
У рамках даної статті ми не розглядаємо питання достовірності
затверджуваних Кабінетом Міністрів України значень коефіцієнта на
відповідність фактичної лісистості території оптимальній. Хоча, як відомо,
заліснення територій є безперервним процесом, а встановлення фактичної
лісистості неможливе без проведення суцільної інвентаризації лісових земель.
Остання функція покладена на організації Держлісагентства України, з
нормованою періодичністю такої інвентаризації лише один раз на 5 років. За
браком коштів навіть ця (значна з огляду грошової оцінки) періодичність
інвентаризації лісових земель в Україні не витримується.
Оскільки достовірне встановлення фактичної лісистості в регіоні неможливе
на момент нормативної грошової оцінки земель лісогосподарського призначення
окремо взятої ділянки, то умовно прийнятним можна вважати затвердження
показників коефіцієнта на відповідність фактичної лісистості оптимальній
Кабінетом Міністрів України.
Але при цьому Кабінет Міністрів України мав би паралельно затверджувати
Схему природно-кліматичного зонування України (до адміністративних районів
щонайменше). У противному разі в низці регіонів України постійно виникатиме
невизначеність щодо віднесення певних територій до тієї чи іншої природнокліматичної зони, і нормативна грошова оцінка земель лісогосподарського
призначення цих територій може бути необґрунтовано завищеною або
заниженою.
До проблемних у питанні природно-кліматичного зонування слід віднести
всі адміністративно-територіальні утворення України, розташовані на межі
природно-кліматичних зон (рис. 1): Волинську, Рівненську, Житомирську,
Київську, Чернігівську, Сумську, Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку,
Чернівецьку, Кіровоградську, Харківську, Одеську, Миколаївську області та
автономну республіку Крим. Найбільш проблемними (через неоднозначність
проведення меж природно-кліматичних зон у просторі) є 5 регіонів (рис. 1, 2):
Київська область (щодо межі Полісся – Лісостеп), Львівська область (Лісостеп –
Карпати), Харківська область (Лісостеп – Степ), Чернігівська область (Полісся –
Лісостеп) та автономна республіка Крим (Степ – Кримські гори).
Однак, Схеми природно-кліматичного зонування України у масштабі
районного рівня не існує.
відносять: 1) ділянки під незімкнутими лісовими культурами – менше 50 % покриття
рослинністю; 2) ділянки під лісовими розсадниками і плантаціями; 3) ділянки під лісовими
шляхами, галявинами, просіками, каналами, будівлями та іншими незалісненими угіддями.
2
Оптимальна лісистість характеризує ступінь заліснення території, який забезпечить
найефективніше використання земельних ресурсів, формування екологічно стабільного
середовища та найповніший прояв усього комплексу корисних властивостей лісу.
Розраховують оптимальну лісистість в Україні за регіонами (адміністративними областями)
залежно від господарського освоєння території, рельєфу, природно-кліматичної зони, щільності
гідрологічної мережі, типу, складу й еродованості ґрунтів, стану довкілля, функціонального
призначення лісових насаджень, величини масивів, їхньої контурності, щільності тощо.
183

В Україні взагалі відсутнє чітке обґрунтування природно-кліматичного
зонування. У різних джерелах (і в першу чергу – в картографічних) зустрічається
різне трактування меж природних зон. Межі природно-кліматичних зон не
закріплені на місцевості, їх не виділяють також на великомасштабних картах.
Зазвичай основою для нанесення меж природно-кліматичних зон слугують
дрібномасштабні карти і схеми.
Навіть поверхневий аналіз картографічних матеріалів (рис. 1, 2) показує
суттєву невідповідність природно-кліматичного зонування в межах Харківської
області зокрема. Можливо тому в табл. 4.8 Порядку нормативної грошової оцінки
земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених
пунктів) [1] уся Харківщина розглядається як складова частина Лісостепу, і для її
території визначено єдине значення коефіцієнта на відповідність фактичної
лісистості території оптимальній (до речі, з розрахунку 11,5 % фактичної
лісистості та 15 % оптимальної). З огляду затверджених для Харківської області
наказом Держкомлісгоспу України № 371 від 29.12.2008 р. [2] регіональних
нормативів оптимальної лісистості (лісостепова частина – 18 %, степова частина –
12 %) співвідношення лісостепової та степової частин Харківщини приймалося
рівним (50 % на 50 %).
Одним із варіантів вирішення проблеми використання коефіцієнтів на
відповідність фактичної лісистості території оптимальній лісистості можуть бути
дані звітної форми Держземагентства України ф. № 6-зем, періодичність
оновлення яких складає 6 місяців (звіт про наявність земель та розподіл їх за
власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної
діяльності). Картографічний аналіз цих даних дозволяє досить чітко
розмежовувати лісорослинні зони.
Так, картограма лісистості Харківської області (рис. 3), складена за даними
форми № 6-зем адміністративних районів, з одного боку свідчить про значну
неоднорідність заліснення цього регіону в розрізі адміністративних районів – від
2,9 % (Сахновщинський район) до 31,6 % (Зміївський район), а з іншого боку –
чітко розмежовує лісостепову (північну) та степову (південну) частини
Харківщини. Межею Лісостепу і Степу на Харківщині слугує лісистість 6,3 %.
Таким чином, при нормативній грошовій оцінці земель лісогосподарського
призначення степовими адміністративними районами Харківської області слід
вважати 7 районів – Зачепилівський, Кегичівський, Сахновщинський,
Первомайський, Лозівський, Близнюківський та Барвінківський. Інші 20 районів
представляють Лісостеп. Співвідношення лісостепової частини Харківщини до
степової за площею – 70 % на 30 %.
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Рис. 1 – Природно-кліматичні зони України

Рис. 2 – Лісорослинні зони України
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Рис. 3 – Картограма лісистості Харківської області
за адміністративними районами, %
Висновки.
1. При нормативній грошовій оцінці земель лісогосподарського
призначення використання коефіцієнта на відповідність фактичної
лісистості території оптимальній лісистості має ґрунтуватися на Схемі
природно-кліматичного зонування України (до адміністративних районів
включно).
2. Коригування меж зон різної дії коефіцієнта на відповідність фактичної
лісистості території оптимальній лісистості рекомендується здійснювати
на основі картограми лісистості регіону, побудованої за даними
останнього звіту за формою № 6-зем в розрізі адміністративних районів
(звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі,
землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності).
Деталізація даних до рівня території сільських рад буде, на нашу думку,
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зайвою і понижуватиме об’єктивність інформації, оскільки в зоні
Лісостепу, зокрема, лісові ділянки перемежовані зі степовими ділянками.
3. Показники коефіцієнта на відповідність фактичної лісистості території
оптимальній лісистості кожного з регіонів (адміністративних областей)
України для різних природно-кліматичних зон мають відрізнятися.
4. Право встановлення показників коефіцієнта на відповідність фактичної
лісистості території оптимальній лісистості для регіонів має залишатися
за центральними органами влади.
5. Дані земельного кадастру рекомендується використовувати виключно для
коригування меж зон різної дії коефіцієнта на відповідність фактичної
лісистості території оптимальній, а не для встановлення фактичної
лісистості, значення якої треба отримувати виключно шляхом
інвентаризації лісових земель (функція Держлісагентства України –
форма № 1 "Розподіл земель лісового фонду за їх категоріями в розрізі
груп і категорій захисності").
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