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МЕРЕЖА ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ РЕГІОНУ 

В Херсонській області, крім Державного управління екології та 
природних ресурсів, моніторинг стану довкілля згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 здійснюють 13 суб’єктів 
На базі Держуправління створено і постійно поповнюється міжвідомчий 
банк моніторингових даних. 

Кожний з суб’єктів моніторингу довкілля має власну мережу 
спостережень, регламент їх проведення, розташування пунктів нагляду та 
точок відбору проб. 

За роки проведення екологічних досліджень цими організаціями – 
суб’єктами накопичений великий обсяг екологічної інформації по 
різним природним ресурсам, але в основному цей досвід розрізнений, в 
багатьох випадках дослідження дублюються. Вони проводяться за 
різними методиками і виходячи з відомчих програм інколи мають 
тимчасовий характер. 

В результаті виконання заходів регіональної Програми 
моніторингу довкілля в Херсонській області, розробленої спеціалістами 
Держуправління спільно з суб’єктами моніторингу та схваленої 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13 серпня 
2004 року № 893 і затвердженої рішенням XIV сесії обласної ради 
четвертого скликання від 06 січня 2005 року № 346 “Програма 
екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в 
Херсонській області на 2004-2009 роки”, планується підвищити якісний 
рівень екологічних спостережень та забезпечити: 

– організацію регіонального центру моніторингу довкілля на базі 
Держуправління екоресурсів, в якому проводяться узагальнення результатів 
спостережень; 

– впровадження єдиних сучасних методик досліджень, відбору 
проб та проведення аналізів; 

– зниження рівня необґрунтованого дублювання інформації різними 
організаціями – суб’єктами моніторингу довкілля. 

Узагальнення одержуваної відомчими службами інформації 
пов’язано зі значними труднощами, зокрема, через відсутність реальної 
координації на регіональному рівні. Розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації від 17 травня 2005 року № 534 “Про 
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затвердження складу обласної міжвідомчої комісії з питань моніторингу 
довкілля та внесення змін до положення про обласну міжвідомчу комісію 
з питань моніторингу довкілля” внесено зміни до положення про 
обласну міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля, 
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації 
від 23 лютого 2004 року № 157 “Про обласну міжвідомчу комісію з 
питань моніторингу довкілля” та створено в оновленому складі 
міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля, яка об’єднуватиме всі 
напрями моніторингу довкілля, дозволить краще організувати роботу 
суб’єктів моніторингу. 

Виходячи з вище означених вимог до організації та проведення 
регіонального екологічного моніторингу Херсонській області нами були 
проаналізовані зміни в екологічному стані водних ресурсів Херсонської 
області. 

У 2006 році з природних водних об’єктів області забрано 779,7 млн. 
м3 води, в т. ч.: 

- з поверхневих джерел – 702,0 млн. м3 
- з підземних джерел – 77,72 млн. м3 
Використано води – 427,8 млн. м3, в т. ч.: 
- підприємствами комунгоспу та побутового обслуговування – 

45,00 млн. м3 
- промисловістю – 30,57 млн. м3 
- сільським господарством – 5,831 млн. м3 
- на зрошення – 342,3 млн. м3 
Скинуто у поверхневі водні об’єкти – 111,6 млн. м3, в т. ч.: 
- забруднених стічних вод – 2,163 млн. м3 
- нормативно-чистих – 75,63 млн. м3 
- нормативно-очищених – 33,83 млн. м3 
В порівнянні з 2003 роком загальний забір води з природних 

водних об'єктів зменшився на 240,3 млн. м3, в т. ч. з поверхневих джерел 
на 237,1 млн. м3, з підземних - на 3,48 млн. м3. Використання води 
зменшилося на 147,8 млн. м3, в т. ч.: у промисловості - на 1,65 млн. м3, 
підприємствами комунгоспу та побутового обслуговування - на 2,65 млн. 
м3, у сільському господарстві та на регулярне зрошення - на 133,8 млн. 
м3. В області 37 підприємств, стічні та дренажні води яких скидаються в 
поверхневі водойми. 

Із стічними водами у поверхневі водні об’єкти було скинуто 
забруднювальних речовин (тонн): 

БСКпов 563,0 нітрити 4,0 
ХСК 2246,0 СПАР 1,401 
завислі речовини 415,0 залізо 3,546 
фосфати 93,29 мідь 0,039 
сухий залишок 30190,0 цинк 0,120 
нафтопродукти 0,793 марганець - 
сульфати 6093,0 алюміній - 
хлориди 8168,0 магній - 
азот амонійний 16,0 фтор - 
нітрати 891,0 хром (6+) 0,005 
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Станом на 01.01.06 р. в області зареєстровано 1661 водокористувач, 
з них 1255 мають дозволи на спецводокористування, 130 – не мають 
дозволів, у 199 термін дії дозволів прострочений (в т. ч. підприємства, які 
не здійснювали забір води). За 2004 рік були видані дозволи 
644 водокористувачам. Розглянуто та затверджено 4 проекти нормативів 
гранично допустимого скидання забруднюючих речовин в поверхневі 
водні об'єкти (нормативи ГДС), встановлено нормативів ГДС – 4, 
продовжено термін дії – 5. Видано дозволів на буріння свердловин – 
6 при наявності проектно-кошторисної документації з позитивним 
висновком екологічної експертизи. 

В 2006 році здійснювався аналітичний контроль за станом водних 
об’єктів Херсонської області: 

-Каховського водосховища; 
-р. Дніпро; 
-Дніпро-Бузького лиману; 
-притоків Дніпра (р.Інгулець, р. Верьовчина) 
Спостереження проводились протягом всього року. Було відібрано 

183 проби води, в яких виконано понад 2500 гідрохімічних досліджень. 
Були здійсненні дві експедиції по проекту “Оцінка та поліпшення якості 
води естуарію Дніпра” спільно з фахівцями Держекоінспекції. Крім того, 
в проміжку між експедиціями, двічі на місяць відбирались проби води в 
Дніпро-Бузькому лимані для спостереження за вмістом сірководню, 
розчиненого кисню та хлорофілу “А”, який характеризує стан розвитку 
(цвітіння) водоростей. Щомісячно відбирались проби води річки Дніпро 
в створах м. Н. Каховка і с.Іванівка та річки Інгулець в створі с. Садове. 

За результатами досліджень Дніпро-Бузького лиману, починаючи з 
липня по вересень, в придонних шарах лиману по судовому фарватеру 
спостерігався нижче норми вміст розчиненого кисню (0,33-2,48 мг/дм3) 
при ГДК не нижче 6,0 мг/дм3 і, відповідно, великий вміст сірководню 
(від 0,119 до 7,182 мг/дм3) при ГДК = 0 мг/дм3. Крім того, в кінці липня 
поява сірководню була зафіксована і в мілководній частині лиману на 
глибині 6 м (від 0,122 до 0,28 мг/дм3). Низький рівень розчиненого 
кисню в воді, інтенсивне цвітіння синьо-зелених водоростей, ріст 
солоності води і поява сірководню свідчать про недостатню кількість 
попусків води в нижній б’єф греблі Каховської ГЕС. Після збільшення 
попусків води з Каховської греблі на початку серпня екологічна 
обстановка в лимані нормалізувалась - сірководень з мілководної 
частини лиману зник. Але в кінці серпня загроза заморних явищ в 
лимані знову виникла з появою сірководню в його мілководній частині. 
Починаючи з 4,5 м глибини вміст сірководню зафіксовано на рівні 
8,36 мг/дм3. Після повторного збільшення попусків води з Каховської 
греблі на початку вересня загроза заморних явищ в лимані була 
ліквідована. 

. Слід відзначити, що в порівнянні з 2003 роком низький рівень 
розчиненого кисню в воді і поява сірководню не були зафіксовані на 
судовому фарватері р. Дніпро від гирла Рвача до розвилки рукавів Рвач – 
Бакай. Концентрація всіх інших забруднюючих речовин як в лимані, так 
і в р. Дніпро в основному знаходилась у межах норм, за винятком 
перевищень вмісту фосфатів, БСК. Навесні після паводку в квітні вміст 
розчинених солей в Дніпрі складав 342-388 мг/дм3 (створ м. Н. Каховка), 
сульфатів 97 мг/дм3 при середній фоновій концентрації розчинених 
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солей до 300 мг/дм3, сульфатів до 60 мг/дм3. 
В порівнянні з 2003 роком дещо поліпшилась якість води в 

Каховському водосховищі в районі м. Берислав у зв’язку з обмеженням 
об’ємів скиду неочищених зворотних стічних вод м. Берислав. Так, в 
контрольному створі (500 м нижче скиду зворотних вод з КНС м. 
Берислава) знизилось БСК, вміст АПАР. В 2004 р. значення цих 
показників знаходилось в межах нормативів ГДК для рибогосподарських 
водойм. Суттєво знизився вміст фосфатів – в 1,6 разів (але все ще 
перевищує ГДК), дещо знизилось ХСК. 

КОРНЄЙЧУК О. 

ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ 
ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Погіршення стану довкілля має всесвітній характер і за своїм 
впливом є геосферним. Енергоємність сучасного виробництва, значні 
обсяги споживання мінерального палива і, як наслідок, кисню суттєво 
впливає на якісний стан атмосферного повітря. Атмосфера захищає 
поверхню планети і від падіння метеоритів. Наявність в атмосфері 
водяної пари і вуглекислого газу сприяє утриманню тепла на поверхні 
Землі, створюючи так званий «парниковий ефект». 

Забруднення середовища в ряді країн і районів світу створило зараз 
глобальну проблему подальшого економічного і соціального розвитку 
людства, здоров'я дійсних і майбутніх поколінь людей. Скупченість 
населення в умовах міських агломерацій лише підсилює її гостроту та 
призводить до погіршення якості атмосфери та міського повітря. Свій 
внесок у забруднення атмосфери сьогодні вносять енергетика, металургійна, 
хімічна, нафтохімічна і целюлозно-паперова промисловість, будівництво, 
сільське і лісове господарство, транспорт. 

В результаті кризових явищ у промисловості (зменшення обсягів 
виробництва) багато експертів вказують на зменшення загального фону 
забруднення. Але при зменшенні його абсолютних скидів, наприклад у 
водойми, питома вага неочищеннх викидів в їх структурі залишається на 
рівні минулих років і навіть збільшується. Це пояснюється тим, що 
зменшення обсягів виробництва призвело до різкого зниження його 
фінансових результатів, що значно ускладнило можливості фінансування 
соціально-екологічних заходів 

За даними таблиці 1 проведена типізація адміністративних одиниць 
Миколаївської області за структурою викидів в атмосферне повітря. 

Нами виділено три типи. До складу першого типу входять два 
підтипи у складі: першого підтипу – Миколаївський район; другого 
підтипу – Арбузинський, Веселинівський та Вознесенський райони. 

Особливостью першого підтипу є дуже низька частка забруднення, 
що припадає на пересувні джерела – 13,40 %, у той час як у середньому по 
області ця цифра сягає 68 %. У зв’язку із розміщенням на території района 
Миколаївського глиноземного заводу в структурі викидів найбільшу частку 
займає пил (77,50 %, у той час як по області – 13,40). 

Другий підтип відрізняється високою часткою пилу та загально 
невеликою часткою пересувних джерел (хоча концентрація нижча за 
попередній підтип). 


