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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Дослідження процесу взаємодії людини і 

природи на сучасному етапі розвитку суспільства привертає особливу увагу, 

оскільки форма цього взаємозв’язку і його наслідки мають чітко виражені 

дигресійні тенденції. Природокористування є сукупністю всіх форм експлуатації 

природно-ресурсного потенціалу і заходів по його збереженню. Відповідно 

раціональне використання і відтворення природних ресурсів є одним з пріоритетних 

завдань людства. Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього 

природного середовища має яскраво виражений регіональний характер, і особливу 

роль на цій основі відіграє промислове природокористування як фактор соціо-

економіко-екологічного розвитку території. Промислове природокористування як 

використання природних ресурсів у процесі суспільного виробництва для 

задоволення матеріальних потреб людства, здійснює різносторонній вплив на 

навколишнє середовище. 

Концептуальні засади природокористування висвітлені у роботах В.А. Анучіна 

[7], С.А. Генсірука [38], Г.А. Ємельянова [86], К.В. Зворикіна [94], О.М. Маринича 

[122, 147, 148], Т.М. Красовської [126], Ю.М. Куражковського [129], М.Я. Лемешева 

[132], В.С. Люкшина [138], І.І. Невяжського [171], П.Г. Олдак [175], С.Г. 

Покровського [198, 199], В.Ф. Протасова [209], Т.А. Сафронова [221], М.М. 

Федорова [258], Г.І. Швебса [274]. Економічні аспекти природокористування 

розглянуто у працях Б.В. Буркінського [19], В.С. Преображенського [41], А.П. 

Голікова [59, 60], Ю.Ю. Туниці [254].  

Географічні основи гармонізації відносин суспільства і природи, основ 

раціонального природокористування, реалізації засад сталого розвитку закладені у 

працях М.В. Багрова [8], О.О. Веклича [20], В.В. Волошина [205], З.В. Герасимчук 

[43], І.О. Горленка [84, 147, 206], М.Д. Гродзинського [158], Б.М. Данилишина [69], Г.І. 

Денисика [71], О.Ю. Дмитрука [70], С.А. Лісовського [135], Л.Г. Мельника [155, 230], 

В.М. Петліна [163, 190, 191], М.Ф. Реймерса [215, 216], Л.Г. Руденка [84, 218, 256], 

В.П. Руденка [217], О.Г. Топчієва [247-250], О.І. Шаблія [272, 273], П.Г. Шищенка [158, 

279-284] та інших. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних і прикладних завдань екологічної 
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географії внесли О.М. Адаменко [3], В.А. Барановський [10, 11, 84], О.П. 

Гавриленко [34, 35,40], В.М. Гуцуляк [67], І.П. Ковальчук [81, 114-118], Л.М. 

Малишева [141, 142], В.М. Пащенко [148, 186-188], І.М. Суматохіна [219], Л.П. 

Царик [264-267], В.О. Шевченко [84, 277] та інші. Пропозиції щодо оптимізації 

окремих аспектів природокористування як процесу розглянуті у працях Л.М. Горєва 

[62], А.П. Голікова [211], С.І. Дорогунцова [75], А.Г. Ісаченка [99], Ф.М. Мількова 

[162] та інших.  

Розробці теоретичних і прикладних аспектів дослідження екостанів природних 

компонентів і еколого-географічної ситуації Тернопільської області присвячені 

праці М.І. Вітенка [24], Л.Я. Вітко [25], О.В. Заставецької [92, 93], І.Г. Каплуна 

[106], Д.І. Ковалишин [113], Я.О. Мариняка [149,150, 167], М.В. Питуляка [193], 

Й.М. Свинка [222], М.Я. Сивого [225-227], Л.П. Царика [167, 264-267], І.Ю. Чеболди 

[107, 270], Л.В. Янковської [288-290] та інших. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження безпосередньо пов’язане з Концепцією Загальнодержавної цільової 

економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року, Державною 

стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року. Автор виконувала 

дослідження за тематикою науково-дослідної лабораторії «Моделювання еколого-

географічних систем» Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка «Еколого-географічні засади оптимізації 

природокористування, охорони природи та сталого розвитку у Подільському 

регіоні» (державний реєстраційний номер 0113U000125). 

Метою дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінки 

сучасного еколого-географічного стану промислового природокористування 

Тернопільської області.  

Досягнення зазначеної мети передбачало вирішення таких завдань: 

- провести аналіз концептуальних підходів вивчення проблем 

природокористування; 

- проаналізувати стан вивченості еколого-географічних проблем промислового 

природокористування;  

- виокремити історико-географічні особливості становлення господарського 
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комплексу області; 

- охарактеризувати промислові підприємства у галузево-територіальній 

структурі господарського комплексу з висвітленням еколого-географічних аспектів 

діяльності; 

- створити картографічні моделі ареалів полів забруднення атмосферного 

повітря викидами промислових підприємств господарського комплексу області; 

- провести типологію промислових підприємств за масштабами і характером 

впливу на природне середовище, зокрема у басейні річки Серет; 

- обґрунтувати основні напрямки оптимізації впливу галузей промислового 

природокористування Тернопільської області; 

- розробити заходи щодо оптимізації моніторингу стану навколишнього 

природного середовища території дослідження. 

Об’єктом дослідження є антропогенні комплекси промислових підприємств 

Тернопільської області. Предметом дослідження є екологічні властивості і сучасні 

стани комплексів промислових об’єктів території дослідження, оцінка впливу 

промислового природокористування на компоненти навколишнього середовища 

області у цілому. 

Методи дослідження. Міждисциплінарність і багатоаспектність явищ, процесів 

та чинників, що аналізуються у дисертаційній роботі, зумовили необхідність 

застосування як загальнонаукових методів – історичного (аналіз історико-

географічних особливостей становлення господарського комплексу області), 

ретроспективного (дослідження розвитку галузевої структури господарства області 

за 1990-2014 роки), оцінювання, моделювання, прогнозування та методу аналогій 

(дослідження впливу промислових підприємств), системно-структурного та 

статистичного (дослідження галузевої структури господарського комплексу), так і 

спеціальних: еколого-географічного аналізу (дослідження окремих аспектів 

промислового природокористування), аерокосмічного, подібності та типології 

(типологія промислових підприємств за масштабами і характером впливу на 

природне середовище у басейні річки Серет), картографічного (створення моделей 

ареалів полів забруднення атмосферного повітря викидами промислових 

підприємств), оптимізаційних методів тощо. При написанні роботи були 
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використанні публікації еколого-географічного характеру, статті у періодичних 

фахових виданнях, матеріали районних відділів статистики та фондові матеріали 

Головного управління статистики у Тернопільській області, фондові матеріали 

департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної 

адміністрації, а також польові дослідження автора, проведені у період 2010–2014 

років. Обробка, збереження і візуалізація аналітичної інформації проводилася за 

допомогою спеціальних комп’ютерних програм (Corel Draw, Adobe Photoshop, 

Google Earth, MATLAB, Excel тощо).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше: 

- досліджено галузево-територіальну структуру господарського комплексу області 

за період 1990-2014 років; 

- створено картографічні моделі, які характеризують вплив промислових 

підприємств області на компоненти навколишнього природного середовища; 

- оцінено вплив промислових підприємств на навколишнє середовище у басейні 

річки Серет; 

удосконалено: 

- методику та алгоритм проведення оцінки і аналізу техногенного впливу 

промислових підприємств на природне середовище; 

- систему заходів з еколого–економічної оптимізації функціонування об’єктів 

промислового природокористування господарського комплексу; 

отримало подальший розвиток: 

- дослідження стану вивченості еколого-географічних аспектів промислового 

природокористування Тернопільської області; 

- з’ясування історико-географічних особливостей становлення господарського 

комплексу Тернопільської області; 

- визначення масштабів і наслідків впливу промислових підприємств на 

компоненти навколишнього природного середовища території дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при реалізації регіональних складових 

Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на 
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період до 2020 року, Державної стратегії регіонального розвитку України на період 

до 2020 року. Розроблені у дисертації прикладні аспекти дослідження промислового 

природокористування використані при викладанні навчальних предметів 

«Техноекологія», «Екологічні ризики та методи їх оцінки», «Екологічні проблеми 

водокористування» та увійшли до звіту з науково-дослідницької роботи кафедри 

геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (акт 

впровадження № 863-33/03 від 19.06.2015), використані департаментом екології та 

природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації при розробці 

заходів стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (довідка про 

впровадження №3/1838 від 16.09.2015). 

Особистий внесок здобувача. Виконане дисертаційне дослідження є 

самостійною працею, методичні прийоми еколого-географічного аналізу 

промислових підприємств обґрунтовано автором особисто на основі матеріалів 

Державного комітету та обласного управління статистики, фондових матеріалів 

Міністерства та обласного Департаменту екології та природних ресурсів, а також 

експедиційні дослідження автора, проведені у період 2010–2015 років. Ідеї 

теоретико-методологічних та прикладних засад оптимізації промислового 

природокористування обласного регіону на основі положень екологічної географії 

розроблено автором особисто. Методика типології промислових підприємств за 

впливом на природне середовище розроблена і апробована автором особисто. 

Сутність викладених у роботі висновків і положень, науково-практичних 

результатів належить автору та є його особистим доробком. Основні ідеї та 

висновки, отримані автором, відображені в опублікованих наукових працях та 

апробовані у виступах на наукових конференціях. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації та 

результати проведених досліджень доповідались автором на міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, зокрема на: Міжнародній 

науковій конференції «Стале природокористування: підходи, проблеми, 

перспектива» (Тернопіль, 2010), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Географічні засади вирішення регіональних проблем» (Кам’янець-Подільський, 
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2010), Міжнародній науковій конференції «Охорона довкілля і проблеми 

збалансованого природокористування» (Кам’янець-Подільський, 2011), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Карпатська конференція з проблем 

охорони довкілля» (Мукачево-Ужгород, 2011), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції-семінарі «Туристичні ресурси як чинник розвитку території» 

(Тернопіль, 2011), Всеукраїнській конференції «Актуальні питання природничих 

наук та методики їх викладання» (Ніжин, 2012), науково-практичній конференції 

«Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях» 

(Рівне, 2012), Міжнародній науковій конференції «Еволюція та антропогенізація 

ландшафтів передгірських і гірських територій» (Чернівці, 2012), Всеукраїнській 

науковій конференції «Географічні і геоекологічні дослідження в Україні і суміжних 

територіях» (Сімферополь, 2012), ХХІІ Всеукраїнській науковій конференції 

аспірантів і студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне 

використання природних ресурсів» (Донецьк, 2012), Міжнародній науковій 

конференції студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сьогодення, 

перспективи» (Харків, 2012), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія)» (Кам’янець-Подільський, 

2012), Міжнародній науковій конференції «Географічна наука і практика: виклики 

епохи» (Львів, 2013), Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Екологічний інтелект – 2013» (Дніпропетровськ, 2013), Міжнародній науково-

практичній конференції «Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності» 

(Херсон, 2013), ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток 

країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні 

проблеми» (Тернопіль, 2013), Міжнародній науковій конференції «Інтеграційна 

система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» 

(Тернопіль, 2014), Міжнародній науковій конференції «Problematyka badawcza 

przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych» (Краків, 2014),  

Міжнародній науково-практичній конференції «Регіон-2014: стратегія оптимального 

розвитку» (Харків,2014) та щорічних звітних наукових конференціях викладачів, 

аспірантів і здобувачів кафедри геоекології та методики викладання екологічних 

дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
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Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

викладені у 22 наукових працях загальним обсягом 10 д.а. (з них автору належить 

9,7 д.а.), з яких 5 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,8 д.а. 

(2,5 д.а. авторські), 3 публікації у закордонних виданнях, 12 тез наукових 

конференцій, 2 розділи навчального посібника. 

Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації становить 210 

сторінок, у тому числі основна частина (вступ, чотири розділи, висновки) – 183 

сторінки. Робота містить 15 таблиць, 90 рисунків, із яких 20 картосхем. Список 

використаних джерел складається з 293 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОМИСЛОВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ РЕГІОНУ 

1.1 Сутність та концептуальні підходи до вивчення проблем  

природокористування 

Дослідження процесу взаємодії людини і природи на сучасному етапі розвитку 

суспільства привертає максимальну увагу, сфера використання природних ресурсів 

вийшла за межі тези «максимум прибутку при мінімальних затратах», потреби 

збільшуються в геометричному порядку, а рівень і якість ресурсів знижується. Саме 

тому дослідження взаємозв’язків у системі «суспільство-природа» є прерогативою 

наукового пізнання останнього століття. Основний процес, який формується в 

рамках системи «суспільство-природа», є природокористування - категорія, яка і 

досі трактується неоднозначно. Дотримуючись методології наукового дослідження 

доцільно буде розпочати наукове вивчення поставленої в роботі проблеми за 

принципом «зверху-вниз».  

Фундаментальне поняття, яке знаходиться на вершині своєрідної «наукової 

піраміди» даного дослідження, є «природокористування», історія якого 

розпочинається з дати його виникнення. Автором терміну є російський вчений Ю.М. 

Куражковський, який вперше використав його у своїй праці «Очерки 

природопользования» [129] у 1969 році. Він трактує його як «осуществление всякой 

деятельности, связянной либо с непосредственным пользованием природой и ее 

ресурсами, либо с изменяющими ее воздействиями» [129, С. 12]. Можна 

припустити, що даний термін є перекладом німецького слова Naturbenutzung (f), яке 

набагато раніше з’явилось у іноземній науковій літературі, і пов’язане з 

формуванням німецької соціально-економічної географічної школи, в яку входили 

такі особистості О. Пешель, Ф. Ріхггофен, Ф. Ратцель і інші [7]. Першим автором, 

який звернув увагу на аспекти використання ресурсів був О. Гумбольдт, 

здійснюючи подорож у 1799-1804 роках Центральною Америкою, він подав 

розгорнуту характеристику природних ресурсів і їх використання населенням 

Мексики, на той час найбільш економічно розвинутої країни регіону. У своїй роботі 

О. Гумбольдт часто використовує словосполучення «ефективне використання 
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природних ресурсів», вважаючи, що це єдиний вірний шлях досягнення 

економічного благополуччя [129].  

У роботах К. Ріттера основна увага зосереджена на вивченні законів взаємодії 

природи і людини, де терміном Naturbenutzung (f) окреслено процес освоєння 

навколишнього середовища людиною, автор вважав, що саме умови навколишнього 

середовища формують історію народів [38]. Повернемось до автора терміну Ю.М. 

Куражковського, який трактував завдання природокористування яке: «сводятся к 

разработке общих принципов осуществления всякой деятельности, связянной либо с 

непосредственным пользованием природой и ее ресурсами, либо с изменяющими ее 

воздействиями. Конечная цель этой разработки  - обеспечить единый подход к 

природе как к всеобщей основе труда» [129].  

Одним із розробників теоретичних основ природокористування був російський 

вчений В.А. Анучін. У своїй праці «Основы природопользования. Теоритический 

аспект» він обґрунтував необхідність досягнення балансів між виробничою сферою, 

рекреаційними потребами суспільства і можливостями природокористування. За 

В.А. Анучіним природокористування включає проблеми комплексного 

використання природних умов і ресурсів у їх територіальних поєднаннях і 

передбачає не тільки економічно ефективне залучення територіальних комплексів 

географічного середовища у процес суспільного виробництва, але їх охорону, а в 

деяких випадках і відновлення [7]. 

Найбільш повне тлумачення категорії «природокористування» подано у 

словнику-довіднику М.Ф. Реймерса [215], в якому наведені такі варіанти:  

1) сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу і заходів 

по його збереженню. Природокористування включає а) вилучення і переробку 

природних ресурсів, їх відновлення або відтворення; б) використання і охорону 

природних умов середовища проживання населення; в) збереження (підтримання), 

відтворення і раціональну зміну екологічного балансу (рівноваги, 

квазістаціонарного стану) природних систем, що служить основою збереження 

природно-ресурсного потенціалу розвитку суспільства;  

2) сукупність продуктивних сил, їх співвідношень і відповідних організаційно-

економічних форм і установ, пов’язаних з первинним присвоєнням, використанням і 
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відтворенням людиною об’єктів навколишнього середовища задля задоволення 

потреб;  

3) використання природних ресурсів в процесі суспільного виробництва для 

цілей задоволення матеріальних та культурних потреб суспільства;  

4) сукупність впливів суспільства на географічну оболонку Землі; 

5) комплексна наукова дисципліна, що досліджує загальні принципи 

раціонального (для даного історичного етапу) використання природних ресурсів 

суспільством. 

 Об’єктом природокористування як науки служить комплекс взаємозв’язків 

між природними ресурсами, природними умовами існування людства і його 

соціально-економічним розвитком. Предметом природокористування можна 

вважати оптимізацію цих відносин, прагнення до збереження і відтворення 

середовища існування [248, С. 405-406].  

Загальновизнаним є поділ природокористування на два основні типи: 

раціональне і нераціональне. За М.Ф. Реймерсом нераціональне 

природокористування - це така система діяльності, що не забезпечує збереження 

природно- ресурсного потенціалу [215, С. 306]. Раціональне природокористування ж 

це система діяльності направлена забезпечити економічну експлуатацію природних 

ресурсів і умов у найбільш ефективному режимі їх відтворення з урахуванням 

перспективних інтересів розвитку суспільства і збереження здоров’я людей. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що раціональне природокористування - це 

такий тип високоефективного господарювання, що не приводить до різких змін 

природно-ресурсного потенціалу, до яких соціально-економічно не готове 

суспільство, і яке не веде до глибоких змін в оточуючому середовищі, що може 

загрожувати здоров’ю чи навіть життю людини.  

Проаналізуємо й інші тлумачення категорії «природокористування» подані у 

інших наукових джерелах. У визначенні В.А. Вронського «природокористування – 

це теорія і практика раціонального використання людиною природних ресурсів», 

яке поділяється на раціональне і нераціональне. Нераціональне 

природокористування веде до вичерпання природних ресурсів, зниження 

оздоровчих і естетичних якостей біосфери [33, С. 393-394]. 



14 

 

 У термінологічному словнику І.І. Дедю [286] наводить найбільш популярну 

версію терміну природокористування, як теорію і практику раціонального 

використання ресурсів. Однак один із наступних варіантів визначення цієї категорії 

ним подано як «сферу суспільно-продуктивної діяльності, спрямованої на 

задоволення потреб нинішніх і майбутніх поколінь в якості і різноманітті ресурсів 

навколишнього середовища, направленої на вдосконалене використання природних 

ресурсів», що віддзеркалює філософія сталого розвитку. Визначення збігається з 

тлумаченням сталого розвитку, поданому ООН у 1987 році. За автором, раціональне 

природокористування варто розуміти як напрям покликаний забезпечувати 

необхідні умови для процвітання людства і отримання матеріальних благ, також 

максимального використання кожного територіального комплексу і одночасного 

відвернення можливих негативних процесів. Водночас, нераціональне 

природокористування трактується ним як виснаження природних ресурсів [286, С. 

251]. 

 В роботі А.Й. Швиденка, В.П. Руденка, В.К. Євдокименка «Екологічні основи 

природокористування» [275] з’являється змістовне доповнення до тлумачення цього 

терміну, а саме, як «регуляцію популяції людей і чисельності населення, як тиск 

суспільства на середовище життя», тобто природокористування охоплює і проблему 

народонаселення. Нераціональне природокористування автори тлумачать як 

діяльність людини, яка не забезпечує підтримання природно-ресурсного потенціалу 

територій, прикладом якого вважається хижацьке використання ресурсів Аралу і 

Приаралля. 

 В.С. Преображенський, Г.О. Привалова та Т.Г. Рунова визначають 

природокористування як сферу діяльності, спрямовану на забезпечення зростаючих 

потреб суспільства у природних ресурсах і формування здорового способу 

життєдіяльності, яка об’єднує галузі ресурсокористування, відтворення та 

збагачення природних ресурсів, діяльність із збереження й оздоровлення довкілля та 

всієї біосфери [41].  

 Аналізуючи тлумачення терміну різними авторами варто відмітити певну 

особливість: первинна класифікація природокористування як процесу впливу 

людської діяльності на навколишнє середовище полягає у виокремленні двох його 
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типів - раціонального і нераціонального. Узагальнюючи, варто наголосити на тому, 

що нераціональне природокористування веде до виснаження природних ресурсів, у 

той час як раціональне супроводжується таким використанням природних ресурсів, 

що веде до пом’якшення його впливу на навколишнє середовище, з обов’язковим 

відтворенням використаних ресурсів. Загалом напрошується висновок про те, що в 

практиці природокористування переважаючими є нераціональні варіанти 

господарської діяльності, а переважна більшість теоретичних розробок орієнтує на 

раціональне  природокористування, яке можна вважати своєрідним еталоном усього 

процесу природокористування.  

 У праці Т.Ю. Туниці «Збалансоване природокористування: національний і 

міжнародний контекст» природокористування – це «об’єктивний процес, який 

відбувається між суспільством і природою і відображає освоєння, використання, 

відтворення природних ресурсів, а також вплив на природу в процесі 

господарського і інших видів діяльності людини, перетворення і охорона природи в 

інтересах суспільства» [253, С. 27].  

У трактуванні переважної більшості авторів, під природокористуванням 

розуміють сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу і 

заходів з його збереження. В. М. Гуцуляк виділяє  у даному процесі три аспекти: 1) 

видобуток і переробку природних ресурсів, їх  відновлення чи відтворення; 2) 

використання та охорону  природних умов  середовища проживання; 3) збереження, 

відтворення (відновлення) екологічної рівноваги природних систем, що служить 

основою збереження  природно-ресурсного  потенціалу  розвитку  суспільства  [67, 

С. 27]. 

У науковій монографії Л.Г. Руденка «Цивілізаційні виміри моральності: зміна 

парадигм» (2007) основну увагу акцентовано на моральних аспектах процесу 

природокистування, саме їм автор відводить визначальну роль у майбутньому: 

«Проблема потребує системного та комплексного вивчення як прямих, так і 

зворотних взаємозв’язків, що існують між Суспільством і Природою. Незнання 

наслідків людської діяльності створює проблему неможливості оцінки наслідків 

антропогенних впливів людини на природу, посилює непевність у перспективності 

існування людства, як наслідок з’являється дедалі більше наукових праць, у яких 
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людина уже не розглядається як вінець творіння природи, а як вид, що спрямовує 

свої знання на посилення процесів руйнації» [218]. 

 Природокористування як процес, розглядається як форма взаємовідносин, 

процес розвитку яких можна описати двома аспектами: 1) просторовим – як порядок 

розміщення об’єктів, які одночасно співіснують в межах певного простору; 2) 

часовим – як послідовність існування явищ, що змінюють одне одного. Процес 

пізнання взаємодії цих двох систем є необхідністю раціональної діяльності 

суспільства, його наукового дослідження і інтерпретації. Процес 

природокористування розвивається на стику природи і суспільства, відображаючи їх 

взаємодію на конкретній території. Об’єктом науки природокористування є 

комплекс взаємовідношень між природними ресурсами, а предметом - оптимізація 

цих відношень [248]. 

Варто зауважити, що в умовах реалізації міжнародної стратегії сталого 

розвитку, часто використовується таке поняття, як «стале природокористування» 

[168], під яким розуміють новітні підходи до процесу природокористування 

засновані на використанні базових принципів і підходів сталого розвитку. Це 

зокрема, врахування принципів пріоритетності прав громадян на безпечне для життя 

і здоров’я довкілля, гармонійне взаємопов’язане розв’язання соціальних, 

економічних і екологічних проблем, системность та комплексность у регулюванні 

екологічних відносин, запобіжний характер запровадження природоохоронних 

заходів, відповідальне та вивірене ставлення до використання природних ресурсів 

тощо. У сучасному підході до процесу природокористування особлива роль 

відводиться для ресурсозберігаючих, ресурсоощадливих видів 

природокористування, а саме рекреаційному і заповідному [265], які розглядають як 

альтернативу традиційним ресурсонеощадливим. 

Основу конструктивно-географічного дослідження природокористування 

складає ряд концептуальних підходів, з допомогою яких формується система 

взаємовідносин між суспільством і природою у даному процесі. 

Базовою теоретичною концепцією природничої конструктивної географії є 

концепція геосистем, яка поєднує у собі ідеї системного підходу з редукціонізмом, 

як одним з головних наукових принципів поділу складних систем на більш дрібніші. 
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З позицій геосистемного підходу тісна взаємодія і взаємопов’язаність природних 

компонентів є визначальною у формуванні ієрархічної множинності геосистем 

різних рівнів, а населення і господарство розглядаються як зовнішні фактори 

розвитку геосистем. Видова специфікація «географічних систем» визначає їх 

приналежність до географічної оболонки Землі, їх адресну «земну» прив’язку 

(місце, місцеположення), наявність певної зовнішньої і внутрішньої просторової 

(територіальної) організації та упорядкованості [67]. 

 У даній концепції природна геосистема розглядається як множина 

компонентів (моносистемна модель) або ж як множина більш дрібних 

територіальних утворень (геосистем підстилаючого рівня) - полісистемна модель. 

Особливу увагу приділено зв’язкам між компонентами ландшафтів, за допомогою 

яких передається вплив від одного компонента до іншого: від вод до рослинності, 

від рослинності до ґрунтів тощо. Зв’язки між геосистемами одного рангу, а також 

між підстилаючими (відносно нижній рівень) і охоплюючою (відносно вищий 

рівень) геосистемами названо горизонтальними. Геосистеми наділені рядом 

властивостей, які характеризують систему параметрів: мінливість, як здатність 

існувати в різних станах; функціонування, як сукупність процесів існування; 

динаміка, як здатність до постійного оновлення виключаючи якісну зміну, яка згідно  

Б.В. Сочави (1978), - є «рухом її змінних станів, що підлягають одному інваріанту»; 

стійкість, як здатність зберігати сталість, що реалізується у різних формах: 

інертності, відтворюваності, пластичності [158]. Абстрагування від реальної 

присутності у геосистемах соціального і господарського чинників не дає можливості 

комплексно і всебічно розглядати складну взаємозалежність розвитку реальних 

природних систем.  

У класичній географічній концепції «природа-населення-господарство» 

співіснують природне середовище, соціосфера і техносфера, які в реальності 

переплітаються і утворюють різноманітні поєднання. Концепція «природа-

населення-господарство» втілює ідею трьохвимірної структури географічної 

оболонки, оскільки не існує «чистої» природи без тісних зв’язків з населенням і 

господарством. Водночас населення і господарство як складові цієї тріади 

взаємозалежні з природою. Звідси базисні категорії «природа-населення-
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господарство» при своїй взаємодії формують цілісну систему понять, які 

відповідають не тільки окремим сферам, а їх попарним (П-Н, Н-Г, П-Г) (рис. 1.1) та 

інтегральним взаємодіям (П-Н-Г) (рис.1.2).  

 

Рис. 1.1. Бінарні  зв’язки тріади «природа-населення-господарство»  

 

 Усі компоненти – населення, природа, господарство змінюються як в просторі, 

так і в часі. Ці зміни на думку О.Г. Топчієва [248, 249] доцільно поділяти на дві 

складові:  

1. закономірні фонові зміни кожного із компонентів;  

2. зміни, накладені взаємним впливом інших компонентів.  

 На основі трьохкомпонентної структури географічної оболонки Землі 

«природа-населення-господарство» можна інвентаризувати основні типи 

геоекологічних відносин, дослідити їх зміст і принципи регулювання в процесі 

природокористування.  

 

 

Рис. 1.2. Тернарні (множинні) зв’язки у концепції  

«природа-населення-господарство» 

 

 Відносно спрощене трактування бінарних відносин є наступним. Відносини 

виду П-Н фіксують соціальні потреби і запити людей до природного середовища 

життєдіяльності. Зворотні відносини Н-П відображають соціально-демографічні 

навантаження на природне середовище. Відносини виду Г-Н характеризують 

техногенний вплив господарства на стан здоров’я людей. Зворотні відносини Н-Г 

фіксують вплив населення на господарство (якість працересурсного потенціалу, 



19 

 

соціально-культурні традиції, особливості історико-економічного розвитку території 

тощо). Відносини виду П-Г відображають господарські потреби у природно-

ресурсному потенціалі території, зворотні відносини Г-П характеризують ступінь 

господарського навантаження на природне середовище, техногенного перетворення 

природних ландшафтів.  

 Концепція «вплив-зміни-наслідки» розроблена групою вчених під 

керівництвом професора В.С. Преображенського. Ця концепція дає можливість 

простежити прямий і зворотній впливи, зміни що викликані ними, наслідки змін як 

природних компонентів, так і природних комплексів та оцінити їх [41, 178].  

У концепції виробничо-господарська діяльність розглядається як основний 

фактор впливу людської діяльності на природу, що провокує зміни природних 

процесів і компонентів природи і призводять до формування змінених і 

модифікованих природних комплексів і процесів, які забезпечують зворотній вплив 

як на умови проживання населення, так і на саму господарську діяльність (рис.1.3.). 

Так, наприклад, наслідками глобального антропогенного впливу на природне 

середовище є зміни теплового балансу планети, ланок колообігу речовин і енергії, 

зміни параметрів природного середовища в результаті його забруднення, деградації 

природних компонентів, модифікації природних геосистем тощо (О.В. Міланова, 

О.М. Рябчіков). Наслідками таких змін можна вважати глобальне потепління, 

формування геохімічних аномалій, формування антропогенних ландшафтів тощо. 

 

Рис. 1.3. Компонентна схема концепції «вплив-зміни-наслідки» 

 

 При цьому важливо враховувати два аспекти: 1) природно-історичний, мета 

якого встановити глибину природних змін в співвідношенні з еталонними станами; 
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2) соціально-економічний, мета якого полягає у оцінці кількісного і якісного 

виснаження природних ресурсів, ступеня деградації природного середовища у 

співвідношенні до врівноваженого вивіреного стану. Дана концепція допускає і 

покомпонентний підхід до аналізу галузей природокористування, окрім цього 

передбачає проведення економічних, соціально-економічних, медико-біологічних, 

екологічних та інших оцінок наслідків впливу на природу. 

 Наступний актуальний підхід до вивчення взаємодії суспільства і природи 

втілено у концепції геотехсистем, розробленої групою вчених під керівництвом 

проф. В.С. Преображенського [41, 178]. Геотехсистемами названо такий вид 

геосистем, в яких природна і техногенна складові накладаються і інтенсивно 

впливають одна на іншу, утворюючи якісно нову геосистемну цілісність. 

Геотехсистеми поділяють на наступні типи (рис. 1.4.): 

 

Рис. 1.4. Типологія геотехсистем за В.С. Преображенським 

 

 За ступенем впливу на природне середовище промислові геотехсистеми 

об’єднано у кілька груп: 1) забруднення техногенними речовинами всіх компонентів 

природного комплексу (вилучення і порушення земель, знищення рослинності 

тощо) видобувною промисловістю з початковими стадіями обробки сировини 

(кам’яне вугілля, горючі сланці, руди чорних і кольорових металів, гірничо-хімічна 

сировина, нафта, газ); 2) забруднення переважно токсичними речовинами повітря і 

вод підприємствами чорної і кольорової металургії, хімічної і нафтохімічної 

промисловості; 3) забруднення повітря тепловими електростанціями, 

підприємствами будівельних матеріалів, машинобудування; 4) забруднення вод 

підприємствами целюлозно-паперової, лісохімічної, лісопильної і деревообробної, 
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легкої і харчової промисловості; 5) порушення (вилучення земель, знищення 

рослинності) у процесі видобутку мінерально-будівельної сировини, торфу, 

лісорозробок, а також при функціонуванні гідротехнічних споруд. На даному етапі 

розвитку геотехсистемами можна вважати практично всі види природно-

господарських систем, для яких встановлено певні просторові межі. 

 Групу новітніх концепцій сталого природокористування становлять 

концепція сталого розвитку та концепція екомереж. Під терміном 

«збалансований (сталий) розвиток» (анг. sustainable – підтримуючий, тривалий, 

безперервний і development - розвиток) розуміють розвиток, що задовольняє 

потреби нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх 

поколінь задовольнити свої потреби, або такий розвиток країн і регіонів, коли 

економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види 

діяльності суспільства відбуваються у межах, які визначаються здатністю екосистем 

відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх 

та майбутніх поколінь.  

 

Рис. 1.5. Тріада сталого розвитку 

 

 У 50–60 рр. ХХ ст. суспільний розвиток пов’язували переважно з економічним 

прогресом та підвищенням економічної ефективності. На початку 70-х рр. у зв’язку 

з несправедливим розподілом прибутків та зі збільшенням кількості бідних у 

країнах, що розвиваються, питання соціальної справедливості були визнані такими 

ж важливими для процесу розвитку. Проте зростаюче споживання природних 

ресурсів призвело до деградації довкілля й негативно вплинуло на здоров’я людей. 

Реальною загрозою стала проблема «меж зростання», на яку в 1972 році звернули 
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увагу світової громадськості представники Римського клубу. Щоб уникнути 

екологічної кризи, до концепції соціально-економічного розвитку необхідно було 

включити третю складову – екологічну, орієнтовану на збереження довкілля. 

Вперше це питання було піднято на Конференції ООН з навколишнього середовища, 

що відбулась у 1972 р. у  м. Стокгольмі (Швеція), яка визнала особливу актуальність 

екологічної проблематики та необхідність створення дієвих міжнародних механізмів 

для її розв’язання. 

 Термін «збалансований розвиток» з’явився у «Всесвітній стратегії охорони 

природи» (ВСОП, 1980 р.), підготовленій Міжнародною спілкою охорони природи  

(МСОП). Ця стратегія містила принципове положення про те, що збереження 

природи нерозривно пов’язане з питаннями розвитку. Розвиток суспільства має 

відбутися за умови збереження природи. Поняття «збалансований розвиток» почали 

широко вживати після оприлюднення у 1987 році звіту Міжнародної комісії з 

довкілля та розвитку «Наше спільне майбутнє», підготовленого під керівництвом 

Г.Х. Брундтланд [205].  Концепція збалансованого розвитку набула дієвого статусу 

після Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жерейро, 

1992) і була відображена у прийнятому на конференції «Порядку денному на ХХІ 

ст.». Світове співтовариство визнало, що збалансований розвиток «повинен стати 

пріоритетним питанням порядку денного міжнародного співробітництва» [20]. 

Загальновизнаним є розуміння збалансованого розвитку як гармонійного поєднання 

економічних, соціальних та екологічних складових. Лише досягнення 

збалансованості між ними забезпечить можливість перейти до такого суспільного 

розвитку, який не виснажуватиме природні та людські ресурси, а тому триватиме 

довго. Реалізація збалансованого розвитку потребує стратегічного підходу, який би 

базувався на зміні всієї філософії мислення та політичної діяльності, створення 

адаптивної системи, яка може постійно вдосконалюватись [230]. 

Концепція сталого розвитку є загальновизнаною стратегією майбутнього, 

питання дослідження власне її як парадигми є темою окремого дослідження. 

Питання сталого розвитку опрацьовували такі вчені, як: М.В. Багров [8], В.А. 

Барановський [11], Б.В. Буркінський [19], О.О. Веклич [20], В.В. Волошин [205], 

З.В. Герасимчук [43], І.О. Горленко [84], М.Д. Гродзинський [158], Б.М. Данилишин 
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[69], Г.І. Денисик [71], С.А. Лісовський [135], Л.Г. Мельник [155, 230], В.М. Петлін 

[163, 190, 191], М.Ф. Реймерс [215-216], Л.Г. Руденко [84, 218, 256], В.П. Руденко 

[217], О.Г. Топчієв [247-250], О.І. Шаблій [272-273], П.Г. Шищенко [158, 279-284] та 

інших. 

Концепція «екомереж» базується на засадах Всеєвропейської стратегії 

збереження ландшафтного і біотичного різноманіття. Вона інтегрує як принципи 

міжнародної стратегії сталого розвитку, так і положення Конвенції про збереження 

біорізноманіття. Концепція екомереж виступає базовою у системі заповідного 

природокористування, яке у свою чергу розглядають як альтернативу традиційним 

видам використання природних ресурсів. Як зауважує Л.П. Царик «географічні 

аспекти концепції екомережі витікають із об’єктно-суб’єктної сутності 

географічного підходу. Географи в основу концепції екомережі закладають 

ландшафтний підхід. Сутність його полягатиме в тому, що в концепції екомережі 

повинні бути в першу чергу відпрацьовані її ландшафтознавчі пріоритети, які у 

значній мірі є базовими інтегральними для подальшої розробки на їх основі 

галузевих наукових аспектів» [265]. Проектування екомереж передбачає збереження 

та охорону не тільки заповідних ландшафтів, воно сприятиме впорядкуванню 

антропогенних навантажень на всю ландшафтну структуру регіону. Розробці 

теоретичних і прикладних аспектів екомережного підходу присвячені праці Т.Л. 

Андрієнко, О.М. Байрак,  В.П. Брусака, В.П. Воровки, М.Д. Гродзинського [158], Ю. 

Зінька, В.М. Пащенка, О.Г. Топчієва [249], Ю.Н. Фаріона, В.М. Чехнія, Л.П. Царика 

[264], П.Л. Царика [267], Ю.Р. Шеляг-Сосонка та інших. 

1.2 Поняттєво-термінологічна система промислового  

природокористування 

Поняттєво-термінологічна система є логічно вибудованою сукупністю понять, 

термінів, категорій та ознак, категорій, принципів, законів, закономірностей, 

методів, методик та методологій їх вивчення. Дисертаційне дослідження охоплює 

складний та багатоаспектний процес промислового природокористування 

підприємствами різних галузей. Частина технологічних термінів залучена з методик 



24 

 

прикладного розділу. Тому вбачаємо за доцільне систематизувати категорії і 

поняття, якими оперуємо при розгляді даної проблематики. 

Найпоширеніше трактування природокористування - це сукупність усіх форм 

експлуатації природно-ресурсного потенціалу і заходів з його збереження. Проте 

аналізуючи цей процес можна виділити такі його форми:  а) вилучення і переробку 

природних ресурсів; б) їх відновлення або відтворення; б) використання і охорону 

природних умов навколишнього середовища; в) підтримання, відтворення і 

раціональну зміну екологічного балансу (рівноваги, квазістаціонарного стану) 

природних систем. Спостерігається тенденція до розширеного трактування цього 

поняття з еколого-економічно-соціальним підтекстом. Від суто економічної 

категорії, її тлумачення набуває соціально-екологічних рис. За характером 

природокористування поділяють на промислове, сільськогосподарське, 

лісогосподарське, транспортне тощо.  

Сутнісно невіддільним від процесу промислового природокористування 

виступає техногенез (грец. techne – майстерність і genesis – походження) – 

сукупність процесів впливу людини на навколишнє природне середовище внаслідок 

виробничої діяльності [244]. Техногенез – це багатофакторний вплив виробничої 

діяльності на сукупність природних процесів і компонентів природного середовища. 

Техногенез як процес впливу виробничої діяльності на природне середовище 

формує техносферу - своєрідну частину біосфери, яка докорінно перетворена 

людиною у технічні і технологічні об’єкти (будівлі, дороги, механізми) з допомогою 

прямого й опосередкованого впливу технічних засобів. Основним критерієм, за 

допомогою якого аналізують стан техносфери є забруднення – присутність 

речовини або енергії, чиє походження, особливості міграції чи кількість призводять 

до небажаних наслідків для навколишнього середовища [131]. Негативні наслідки 

впливу техногенезу носять просторово-часовий прояв, їх можна прив’язати до 

ареалу забруднення - проекції впливу забруднення на поверхню Землі, форма і 

масштаб якої обумовлюються рельєфом і переважаючим напрямком руху 

повітряних мас в даній місцевості. За умов однорідних природних параметрів ареал 

повинен мати правильну еліптичну форму. Усі процеси природокористування 
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відбуваються у навколишньому природному середовищі, яке охоплює все живе і 

неживе, що оточує організми й з чим вони взаємодіють (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Моделі взаємодії суспільства і природи 

 

Розрізняють повітряне, водне та ґрунтове середовище, останнім може бути й 

тіло іншого організму (в випадку паразитів). Забруднення атмосферного повітря 

відбувається як зміна складу і властивостей атмосферного повітря внаслідок 

надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних 

сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан 

навколишнього природного середовища [131]. Забруднення повітряного середовища 

формується через викид - надходження в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин або суміші таких речовин [131]. Об’єкти виробництва (підприємство, цех, 

агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне 

повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин виступають джерелами 

викиду [131]. У даній роботі розглянуто об’єкти промисловості, для оцінки впливу 

яких застосовують норматив гранично допустимого викиду забруднюючої 

речовини стаціонарного джерела — гранично допустимий викид забруднюючої 

речовини або суміші цих речовин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела 

викиду. За найбільш суворим нормативом (норматив гранично допустимого 

впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел), норматив 

встановлюється для кожного стаціонарного джерела акустичного, 

електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних і біологічних факторів на рівні, 

за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел не призведе до перевищення 

нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря. При цьому враховується 

перспектива його розвитку у період терміну дії встановленого нормативу у даному 

районі. У загальному зрізі доцільно використовувати норматив якості 

атмосферного повітря — критерій якості атмосферного повітря, який відображає 

гранично допустимий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при 
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якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього 

середовища. Група нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря 

дозволяє запобігати виникненню небезпеки для здоров’я людини та стану 

навколишнього природного середовища від впливу шкідливих чинників 

атмосферного повітря [78]. Використання усіх нормативів дозволяє сформувати 

систему заходів охорони атмосферного повітря, пов’язаних із збереженням, 

поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та 

зниженням рівня його забруднення та  впливу на нього хімічних сполук, фізичних та 

біологічних факторів [90].  

У промисловому природокористуванні використання вод (водних об’єктів) 

формує галузь промислового водокористування, основне завдання якого 

використання води для задоволення потреб населення, промисловості, сільського 

господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір 

води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів) [4]. 

Вплив промислового комплексу на якісні показники води у процесі 

водокористування призводить до забруднення води - надходження до водних 

об’єктів забруднюючих речовин. Забрудником може виступати будь-який фізичний 

агент, хімічна речовина або біологічний вид (переважно мікроорганізми), які 

потрапляють у навколишнє середовище або утворюються в ньому в кількостях, що 

виходять за межі звичайного та зумовлюють забруднення середовища [44]. У 

результаті забруднення формуються стічні води, що утворилися в процесі 

господарсько-побутової і виробничої діяльності. Якісні параметри стічних вод 

контролюють за допомогою показників: гранично допустимої концентрації (ГДК) 

речовини у воді - встановленого рівня концентрації речовини у воді, вище якого 

вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування [127].  

Розрізняють також показник гранично допустимого скиду (ГДС) — маса речовини 

у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим 

режимом даного пункту водного об’єкту за одиницю часу [131].  

У групу параметрів кількісного контролю входять: ліміт використання води 

— граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на 

спеціальне водокористування; ліміт забору води - граничний обсяг забору води з 
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водних об’єктів, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування; 

ліміт скиду забруднюючих речовин — граничний обсяг скиду забруднюючих 

речовин у поверхневі водні об’єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне 

водокористування [146].  

Забруднення території промисловим природокористуванням здійснюється 

через продукування відходів - як невикористаних залишків продуктів виробництва, 

побуту, транспорту у місцях їхнього утворення, що мають реальну або потенційну 

цінність як продукт для інших галузей або регенерації (відновлення) [33]. Категорія 

«ліміт розміщення відходів» визначаються як фізичний обсяг відходів за класами 

їх розміщення, що доводяться в тоннах на рік. Систематичний перелік кодів та назв 

відходів поданий в Державному класифікаторі відходів, який призначений для 

використання у статистичній звітності з метою надання різнобічної та обґрунтованої 

інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження 

та видалення відходів. Найпоширенішими процесами накопичення відходів у 

промисловому природокористуванні є зберігання відходів — тимчасове 

розміщення відходів у спеціальних місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи 

видалення) та збирання відходів — діяльність пов’язана з вилученням та 

розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи 

сортування відходів з метою незалежної утилізації чи видалення. Процес 

знешкодження відходів, як зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом 

механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення, представлений у 

природокористуванні невеликою часткою від загального числа поводження з 

відходами. Посилену увагу привертають небезпечні відходи, як відходи, фізичні, 

хімічні чи біологічні характеристики, яких створюють чи можуть створити значну 

небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та які 

потребують спеціальних методів і способів поводження з ними. Місця чи об’єкти, 

що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 

знешкодження та захоронення відходів - об’єкти поводження з відходами. Для 

аналізу загальних тенденцій доцільно розглянути процес поводження з відходами 

— це дії спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, 
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зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, 

включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцем видалення [215]. 

В результаті виробничої діяльності конкретного підприємства формується 

територія зони забруднення, в атмосфері якої містяться найбільш шкідливі 

газоподібні промислові викиди, всередині забрудненої зони виявляються райони з 

різним ступенем забруднення атмосфери. При цьому забруднення розглядаємо як 

привнесення в середовище або виникнення в ньому нових, звичайно нехарактерних 

для нього фізичних, хімічних, інформаційних чи біологічних агентів або 

перевищення природного середньо багаторічного рівня (в межах його крайніх 

коливань) концентрації перелічених агентів у середовищі, що нерідко спричиняє 

негативні наслідки, а антропогенне забруднення є точнішим, оскільки аналізує 

забруднення, що виникає в результаті господарської діяльності людей, у тому числі 

їхнього прямого чи непрямого впливу на склад та інтенсивність природного 

забруднення [215]. 

Кінцевий розділ дослідження присвячений аспектам моніторингу і 

оптимізаційним рішенням, де моніторинг вод розглядається як система 

спостережень, збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних 

об’єктів, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій 

для прийняття відповідних рішень [42]. Модуль техногенного навантаження 

(МТН) дозволяє оцінити річний обсяг полюнтантів у газових викидах в атмосферне 

повітря, стічних водах у водойми та неутилізованих твердих відходів антропогенної 

діяльності (тис. т/ км
2 

за рік). При переміщенні на великі відстані сировини, 

продуктів виробництва, відходів доцільно враховувати техногенну міграцію [54].  

У рамках оцінки промислового підприємства аналізуємо екологічну місткість - як 

здатність екосистеми зони впливу промислового підприємства сприймати різні види 

шкідливих впливів і зберігати при цьому свою сталість. Оцінка впливу на 

навколишнє середовище — визначення характеру і ступеня потенційних видів 

впливу на стан довкілля запроектованої господарської діяльності й очікуваних 

еколого-економічних наслідків можливої реалізації проекту [215]. Основний аспект, 

на якому акцентуємо увагу це дотримання принципу раціонального використання 

природних ресурсів як досягнення максимальної ефективності використання 
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природних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і 

одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє середовище [215]. 

1.3 Еколого-географічні аспекти дослідження промислового 

природокористування 

 Взаємодія суспільства і природи - це складний у науковому відношенні процес 

пізнання, наповнений протиріччями і закономірностями, які трактувати однозначно 

є недоречно. В історичному зрізі процес природокористування розпочався з епохою 

доаграрного споживання, це декілька тисяч років до н.е., при цьому сам термін 

виник лише півстоліття тому. Саме завдяки появі терміну процес взаємодії 

суспільства і природи став предметом численних досліджень географів, економістів 

і екологів [216].  

Промислове природокористування є одним з видів природокористування як 

процесу освоєння матеріальної сфери. Визнана типологія природокористування 

орієнтована на позиції галузевого, компонентного, функціонального (комплексного) 

підходів. При галузевому підході до природокористування виділяють галузі 

природоспоживання (теплоенергетику, видобуток мінеральної сировини, 

лісоексплуатацію, металургію, вугленафтогазопереробку тощо). 

Природокористування у вужчому розумінні (землеробство, тваринництво, гідро-, 

вітро-, геліоенергетику, транспорт, будівництво) і природовідтворення 

(рекультивацію і меліорацію земель, очищення земель, очищення та утилізацію 

відходів, регулювання стоків, перекидання вод, створення заповідників тощо). Часто 

ці види об’єднують у поняття виробниче (промислове і сільськогосподарське) і 

невиробниче природокористування [260]. 

Функціональний підхід (комплексний) до класифікації природокористування 

передбачає виділення п’яти основних блоків найважливіших напрямів 

природокористування: ресурсоспоживання, конструктивного перетворення, 

відтворення природних ресурсів, охорони природних ресурсів, управління і 

моніторингу. Компонентна класифікація видів природокористування базується на 

спільному використанні деякими галузями виробництва одного компонента 

природного середовища (наприклад, води, повітря, ґрунту, лісу тощо), тобто на 
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міжгалузевому споживанні природного ресурсу в рамках певної території. Основні 

види природокористування в цьому випадку відповідають головним структурним 

компонентам природного комплексу — водо-, лісо- і землекористуванню, 

використанню атмосфери, надр, тваринного світу. Таку класифікацію було 

запропоновано О.М. Мариничем (рис. 1.7) [122]. 

 

Рис. 1.7. Типологія природокористування за О.М. Мариничем 

 

Фундаментальні основи комплексного галузевого і зокрема оціночного 

природокористування закладені: М.Д. Пістуном у процесі економіко-географічної 

оцінки земельних ресурсів, О.Г. Топчієвим – при визначенні географічних 

передумов кадастру природних ресурсів; В.П. Руденком – оцінці природно-

ресурсного потенціалу адміністративних і природних районів України; О.І. 

Шаблієм, П.П. Борщевським, А.П. Голіковим, Р.А. Іванухом, М.Г. Ігнатенком, І.Т. 

Твердохлєбовим, – при поглибленому економіко-географічному аналіз і синтезі 

потенціалу земельних, мінеральних, природних рекреаційних та лісових ресурсів і 

відповідних їм природно-ресурсних комплексів.  

 Класифікація типів природокористування І.Д. Якушика орієнтована на сфери 

народного господарства, ним виділено виробничий і невиробничий тип 

природокористування. Види природокористування встановлені: а) за характером 

ресурсів: мінерально-сировинне, водо-, земельно-, лісогосподарське, рекреаційне; б) 

за характером природокористування – промислове, сільськогосподарське, 

будівельно-промислове, лісогосподарське, рекреаційне; в) за рівнем організації 

господарства: галузеве, міжгалузеве, інтегральне.  
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Як бачимо, промислове природокористування розглядають не як чітко 

сформовану сферу діяльності суспільства до природи, а як складний багатогранний 

процес їх взаємодії, який диктує наявність суб’єкту (суспільства) і самого об’єкту 

(природного середовища), які характеризуються розвитком прямих і зворотних 

зв’язків. Прямі зв’язки складні, багатоаспектні і відображають всі форми відносин 

суспільства і природи, які виникають в процесі розвитку промислового 

природокористування. Зворотні ж є розгалуженими і здійснюють вплив на всі сфери 

діяльності людини у природному середовищі. Основним фактором інтенсивності 

зворотних зв’язків є показник освоєності природно-ресурсного потенціалу.  

Головна тенденція промислового природокористування як сфери виробничої 

діяльності донедавна була представлена лише утилітарним використанням ресурсів, 

і входила більшими чи меншими підрозділами (видами виробництв, підгалузями), 

до складу основних галузей господарства; нині ж промислове природокористування 

це - самостійна і вагома сфера господарської діяльності (сектор економіки), що 

організовує ресурсоспоживання, ресурсокористування, відтворення природних 

ресурсів, їх охорону і інвентаризацію, захист від негативних природних явищ, 

оздоровлення довкілля і конструктивне перетворення природного середовища.  

У науковій літературі промислове природокористування розглядається у 

контексті охорони природи. Цьому сприяла активна міжнародна діяльність 

пов’язана з захистом довкілля (Кіотський протокол і інші міжнародні угоди), через 

вивчення досвіду вирішення проблем промислового природокористування 

економічно розвинутими країнами, через вдосконалення структури промислового 

природокористування за рахунок використання кластерної політики, механізми і 

інструменти реалізації сталого розвитку регіону тощо. Основними проблемами 

промислового природокористування є екологічно нестабільна ситуація території, 

погіршення стану здоров’я населення, виснаження ресурсної бази, необхідність 

усунення диспропорцій у територіальній і галузевій структурі 

природокористування.   

У типології промисловості, відповідно до поділу, виділено складові 

промислового природокористування: гірничо-видобувне, агропромислове, 

ресурснопереробне (металургійне, теплоенергетичне, хімічно-промислове), 
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машинобудівне, приладобудівне, електроннобудівне, будіндустріальне 

природокористування тощо. У дослідженні А.М. Маринича, І.А. Горленка, Л.Г. 

Руденка [147] розглянуто теоретико-методологічні основи конструктивного підходу 

до природокористування, проведено географічний аналіз природного середовища 

території України і її ресурсів в цілях раціонального природокористування, 

охарактеризовані економіко-географічні і соціальні аспекти природокористування, 

надано рекомендації щодо вдосконалення сільськогос-подарського 

землекористування, освітлено еколого-географічні аспекти гармонізації взаємодії 

суспільства і природи.  

У праці О.В. Міланової та О.М. Рябчикова [145] розглянуто вплив різних видів 

природокористування на глибину змін і перетворень ландшафтотворчих процесів і 

компонентів ландшафтів. Зокрема відмічено, що одні види природокористування, 

зокрема гірничо-видобувне, призводять до значних змін процесів вологообігу, 

енергообігу, теплового балансу. Докорінної зміни і перетворення при цьому 

зазнають тваринне населення і рослинний світ, ґрунти, поверхневі і підземні води, 

літогенна основа ландшафту. Однак такі зміни мають незначні просторові межі і 

носять в основному локальний і регіональний (для індустріальних районів) 

характер. П.Г. Шищенко у своїй праці «Прикладная физическая география» провів 

оцінювання антропогенної перетвореності ландшафтів в межах природних зон 

України, методика розрахунків якої базується на різнохарактерному впливі видів 

природокористування на природні системи [282]. 

Оцінка ступеня антропогенної перетвореності ландшафтів Тернопільщини 

вперше проведена Н. Мотовиляк, Л.П. Цариком за методикою В. Анучіна, М. 

Лемешева, К. Гофмана у 1994 році в межах квадратів топографічної карти області, 

фізико-географічних та адміністративних районів, на якій чітко простежувались 

локальні центри промислового природокористування [265].  

 У праці О.П. Гавриленко «Геоекологічне обґрунтування проектів 

природокористування» висвітлено методику геоекологічного обґрунтування схем і 

проектів природокористування, зокрема промислових геотехсистем, в яких 

проаналізовано специфіку впливу промислових виробництв і технологій на 
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навколишнє середовище, а також розглянуто шляхи оптимізації функціонування 

виробничих процесів [34].  

У роботі З. Паньківа, яка присвячена землекористуванню, виділено 

класифікаційні категорії землекористування, а саме три основних їх типи: 1) 

сільськогосподарське; 2) лісогосподарське; 3) селітебне, у підкатегоріях якого автор 

виділяє промислове [87, С.26]. У матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» (27-28 

листопада 2008 року, м. Кам’янець-Подільський) [166] розглянуто коло питань 

збалансованого природокористування, зокрема у секції «Моніторинг навколишнього 

середовища та його інформаційне забезпечення» публікації присвячені дослідженню 

конкретних промислових підприємств, у роботі Д.М. Вус, Р.Ю. Гаврилянчик [166, 

С. 56] здійснено аналіз викидів автотранспорту, А.В. Степась, І.В. Гевал [166, С. 62] 

здійснили екологічний аналіз пилових викидів хлібоприймального підприємства, 

О.В. Шкабара, О.М. Климчук [166, С. 70] провели оцінку екологічного стану 

атмосферного повітря в зоні впливу паперової фабрики, А.В. Степась, Т.П. Бойко 

провели екологічну оцінку технологічних стоків Борщівського цукрового заводу 

[166, С. 86]. 

У матеріалах ІІІ Міжнародної наукової конференції «Стале 

природокористування: підходи, проблеми, перспектива» (28-29 травня 2010 року, м. 

Тернопіль) [168] розглянуто широке коло прикладних питань природокористування, 

зокрема у статті К. Кілінської «Природно-господарська різноманітність – складова 

регіонального природокористування» досліджено зміст і структура регіонального 

природокористування, його методи і принципи, основні підходи до аналізу 

регіонального природокористування, соціально-економічний, екологічний та 

інституційний чинники у регіональному природокористуванні, запропоновано 

оцінку екологічного стану [168, C. 3]. У праці І.М. Суматохіної обґрунтовано 

наукові  і методичні засади екологічного дослідження рельєфу промислового міста 

[168, C. 15]. О.А. Даніловою охарактеризовано сучасні теоретико-методологічні 

підходи щодо оптимізації гірничопромислових територій, запропоновано можливі 

заходи щодо оптимізації територій з геоекологічними проблемами [168, C. 37].  
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У 2011 році на базі Кам’янець-Подільського університету відбулась 

конференція з проблем охорони довкілля та збалансованого природокористування, в 

матеріалах якої знайшли відображення теоретичні та прикладні аспекти 

використання природних ресурсів, зокрема екологічні аспекти функціонування і 

впливу на навколишнє середовище окремих промислових підприємств.  

У матеріалах міжнародної науково-практичної конференції «Подільські 

читання: Географія. Біологія. Екологія» (7-8 червня 2012 року, м. Кам’янець-

Подільський) [195] робота І.П. Касіяника та І.Б. Любинської присвячено 

дослідженню історичних аспектів розвитку промислового природокористування у 

районі басейну р. Смотрич [195, C. 41]. 

Регіональне природокористування включає діяльність з вивчення, 

використання, відновлення, збереження і покращення природних умов і природних 

ресурсів. З точки зору фізико-географів [148, С. 13] ( А.М. Маринич, В.М. Пащенко) 

та економіко-географів (Р.А. Іванух (1990), Л.М. Ільїна (1982), Ю.П. Михайлов 

(1989), П.М. Несторов (1984), О.М. Паламарчук (1990)) [184] є складовою частиною 

проблеми взаємодії природи і суспільства. Тому значний сегмент публікацій з даної 

тематики має яскраво виражений еколого-географічний, природоохоронний 

характер, серед них варто відмітити наступні праці: Г.І. Денисика з аналізу 

анттропогенних ландшафтів правобережної України [71], регіонального 

антропогенного ландшафтознавства (2010), Л.Г. Руденка з еколого-географічних 

досліджень і екологічної картографії (1990, 1991) [217], О.Г. Топчієва з 

географічних основ природокористування (1996) [247], І.П. Ковальчука з еколого-

геоморфологічного аналізу (1997) [117], М.Я. Сивого з питань впливу мінерально-

ресурсного природокористування на навколишнє середовище (2004) [226], О.М. 

Адаменка з питань екологічного картографування, екологічної безпеки (1998) [3]. 

Прикладом комплексного еколого-географічного дослідження території був 

медико-екологічний атлас України, розроблений інститутом географії АН України 

колективом авторів під редакцією В.А. Барановського у 1995 році. Засобами 

тематичного картографування узагальнені матеріали з розвитку еколого-

географічної ситуації і її наслідків для здоров’я населення держави. До 10 річниці 

Чорнобильської катастрофи видано другий випуск медико-екологічного атласу під 
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назвою «Чорнобиль і здоров’я України», присвячений проблемі радіаційного 

забруднення території, особливостям міграції радіонуклідів в природних 

середовищах, впливу радіації на здоров’я населення, оцінці та осмисленню наслідків 

цієї катастрофи [10]. 

Екологічній оцінці стану поверхневих вод України присвячена колективна 

праця О.І. Денісової, Т.М. Серебрякової, А.П. Чернявської, Л.Г. Руденка, В.П. 

Разова та інших, у якій проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки 

екологічного стану поверхневих вод та проведено багатофакторний аналіз якісних 

показників води з позиції стандартів Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України, розроблено оціночні картографічні моделі. 

У наукових публікаціях І.Ю. Чеболди проведено оцінювання і аналіз 

антропогенного навантаження на геосистеми Тернопільської області за основними 

напрямами – демографічне, транспортне, промислове, сільськогосподарське [270]. 

Праці М.І. Суматохіної присвячені визначенню та оцінці техногенних впливів, 

застосована нею типологія використовується для оцінки взаємовпливів у системі 

«людина – природа» [219].  

Питанням регіональних атмосферно–екологічних забруднень і екологічного 

стану повітряного басейну присвячено розділ у монографічному дослідженні Л.П. 

Царика «Еколого-географічні дослідження території: теорія і практика» (2006) [265]. 

Дослідженню техногенного навантаження на довкілля регіону присвячені праці: 

Л.В. Янковської (2002) [288-290], І.М. Барни (2009), І. Вітенка (2011) [24]. Аналіз 

радіоекологічної ситуації в області був проведений П.Л. Цариком (1999) [267], 

інтегральної екологічної ситуації Тернопільщини – О.В. Сінгалевичем, М.П. 

Чайковським (1999), Л.П. Цариком (2006) [264], І.М. Вітенком (2012) та іншими. 

Дослідженню впливу компресорних станцій на довкілля присвячені роботи К.С. 

Борисенка, П.В. Куцина, Г.Є. Панова, А.Л. Терехова, В. Маршалла, Г.М. Любчика, 

Б.І. Шелковського, І.М. Карпа, Я.М. Семчука та інших [223]. 

Питання присвячені охороні повітряного середовища при проведенні відкритих 

гірничих робіт розглянули в працях наступні автори: М.І. Чулаков (1973), С.С. 

Філатов (1981), В.Д. Афанасьєв (1982), окремі аспекти висвітлено у Л.В. Янковської 

(2002), І.М. Барни (2009), І.М. Вітенка (2010) та інших. 
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У роботі І.М. Барни, Л.В. Янковської вивчено вплив стаціонарних джерел 

забруднення на екостан атмосферного повітря районів Середнього Подністров’я, 

проаналізовано обсяги викидів забруднюючих речовин за різними галузями, 

з’ясовано компонентний склад викидів, визначено найпоширеніші речовини в складі 

шкідливих домішок, охарактеризовано територіальний розподіл забруднення 

атмосферного повітря [290]. І.Ю. Чеболда вивчає напрямки реалізації нової 

екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових 

ресурсів Тернопільської області, ним проведено структуризацію лісових ресурсів з 

врахуванням їх територіальної специфіки на основі внутрішньовидового і 

міжвидового співвідношення природних ресурсів [168, С.134]. 

У дисертаційному дослідженні І.М. Вітенка проаналізовано чинники 

формування та особливості прояву екостанів природних компонентів та інтегральної 

еколого-географічної ситуації (ЕГС) Тернопільської області. Оцінено природно-

екологічний, економіко-екологічний і соціально-екологічний  аспекти ЕГС, 

тенденції та їх зміни [24, С. 275]. Дослідження ландшафтів, що знаходяться під 

впливом техногенних об’єктів, залежить від природних і соціально-економічних 

чинників, які проаналізовано у роботі Л.Ю. Сорокіної, де здійснено аналіз 

ландшафтних підходів, що складають теоретико-методологічну основу дослідження 

впливу техногенних об’єктів, проаналізовано підприємства різних класів небезпеки, 

обумовлено основні проблеми, методи і перспективні напрямки майбутніх 

досліджень. 

Попри значну увагу проблемам промислового природокористування в науковій 

сфері сьогодні відчувається потреба поглиблення досліджень як галузевого 

промислового, так і узагальнюючих праць. 

1.4 Методика і алгоритм дослідження впливу промислових підприємств на 

природне середовище 

Природокористування можна трактувати як інтегральне явище, що складається 

з окремих процесів, які у сумації призводять до трансформації та перетворення 

природного середовища. Процес природокористування націлений на задоволення 

суспільних потреб, і лише у випадку виникнення негативного наслідку, він стає 
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об’єктом дослідження науковців. Виробництво з вилучення або трансформації 

конкретного компоненту середовища демонструє увесь спектр змін, що спричиняє 

виробнича діяльність. Підприємство є первинним об’єктом суспільно-географічного 

дослідження, яке Е.В. Алаєв називав «симплексом» - елементарною одиницею. 

Підприємство є основним елементом суспільного і територіального поділу праці, а 

також самостійною економічною одиницею, що виробляє певну продукцію чи 

послуги [250, С. 352]. 

Вплив промислових підприємств є різностороннім, при цьому здійснюється на 

всі компоненти природного середовища. Детальне дослідження впливу конкретного 

підприємства, його технічних і виробничих особливостей дозволяє окреслити вплив 

і масштаб забруднення, як результат поглибити заходи мінімізації техногенного 

навантаження, в кращому випадку розробити конкретні заходи для оптимізації 

впливу.  

У економіко-географічному вивченні впливу промислових підприємств на 

навколишнє середовище виділяють два напрямки [176]: 1) вивчити вплив на 

природу і населення підприємств, і виробництв різних типів, окреслити види і 

масштаби впливу, оцінити наявні заходи захисту; 2) встановити характерні 

сполучення промислових підприємств і охактеризувати їх сумарний вплив. 

Враховуючи специфіку території дослідження було обрано перший напрям 

вивчення впливу промислових підприємств. У територіальному відношенні 

розрізняють три рівні впливу промислових підприємств на навколишнє середовище: 

1) рівень елементарного виробничих комплексів, де доцільно провести вивчення 

кожного конкретного підприємства; 2) рівень елементарних виробничих систем – 

промислових пунктів і вузлів; 3) рівень регіональних виробничих систем 

(промислові райони і агломерацій) [176, 250].  

В основу оцінки впливу промислового підприємства покладено: а) виробничий 

зріз (загальна характеристика підприємства, територіальне розміщення, 

спеціалізація, тип виробництва, потужність, технологія виробництва з аналізом 

основних ділянок максимального впливу на компоненти довкілля; б) екологічний 

зріз (аналіз динаміки викидів і скидів у період 1990-2014 років, кількісний і якісний 

аналіз їх структури, специфіка процесів утворення відходів, їх склад і класифікація 
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за ступенем екологічної небезпеки); в) картографічна модель забруднення 

повітряного басейну викидами підприємства.  

Специфіка дослідження полягає у вивченні впливу конкретного підприємства 

на природне середовище через вивчення основних зрізів: забруднення атмосферного 

повітря, водного середовища і ґрунтів, у окремих випадках вплив на ландшафт. При 

вивченні окремого підприємства було використано підхід викладений у роботі О.Г. 

Топчієва [250], де наведено необхідні параметри для суспільно-географічного 

дослідження промислового підприємства. В результаті можна викристалізувати 

узагальнений перелік пунктів для характеристики конкретного підприємства. 

Варіант використаний у даному дослідженні укладений наступним чином. 

Виробничий зріз характеристики підприємства включає: 1) загальна 

характеристика підприємства, територіальне розміщення, спеціалізація; 2) тип 

виробництва, потужність, об’єми і види продукції; 3) технологія виробництва з 

аналізом основних ділянок максимального впливу на компоненти довкілля. 

 Екологічний зріз характеристики підприємства включає: 1) характеристика 

впливу на атмосферне повітря: аналіз динаміки викидів на значному часовому 

відтинку, кількісний і якісний аналіз структури викидів, висвітлення окремих 

аспектів специфіки забруднення; 2) характеристика впливу на водні ресурси: аналіз 

динаміки скидів на значному часовому відтинку, кількісний і якісний аналіз 

структури скидів, висвітлення окремих аспектів специфіки забруднення; 3) 

характеристика впливу на грунт (в окремих випадках додатково розглянуто вплив на 

ландшафт): специфіка процесів утворення відходів, їх склад і класифікація за 

ступенем екологічної небезпеки, наявність утилізації чи переробки. 

Аналітична частина дозволяє детально розглянути специфіку виробництва 

підприємства, виокремити основні стадії виробництва з несприятливим екологічним 

впливом. Прикладна частина охоплює розрахункові операції для виділення 

масштабів впливу з прив’язкою його до території. Прикладна частина завершується 

виконанням картографічної моделі ареалів забруднення повітряного басейну 

викидами підприємства.  

Оцінка забруднення атмосферного повітря проводилась за методикою 

розрахунку розповсюдження в атмосфері шкідливих речовин, які містяться у 
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викидах промислових підприємств. Газоподібні викиди будь-яких промислових 

джерел розсіюються в атмосфері. Найбільше значення для розсіювання шкідливих 

речовин має тропосфера, температура у цьому шарі рівномірно знижується з 

висотою на 0,5-0,6°С на кожні 100 м підйому. Зі збільшенням висоти знижується 

тиск і густина повітря, які розраховують за формулами: 
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 де 

Р – тиск на будь-якій висоті, кПа; 

Ро – тиск на поверхні Землі (101,3 кПа); 

g – прискорення вільного падіння, 9,81 м\с
2
; 

R – газова стала 1 кг повітря, 287,1; 

T – абсолютна температура, К; 

h – висота над поверхнею Землі (рівня моря), м; 

,
TR

P


 де 

р – густина повітря на висоті, кг\м
3
; 

Р – тиск на цій висоті тропосфери, кПа. 

 Внаслідок температурної інверсії тропосфери у ній утворюються конвективні 

потоки турбулентного характеру, що сприяє інтенсивному перенесенню повітря. 

При русі біля повітря землі проявляється дія сил внутрішнього тертя (в’язкості). 

Напруження сил в’язкості визначається законом Ньютона: 

,
dh

dU
Kh   де 

τ – дотична напруження тертя; 

Kh – коефіцієнт турбулентності у вертикальній площині (за висоті); 

U – швидкість вітру на висоті, м\с. 

 За характером руху повітря тропосферу можна поділити на три шари: 

приземний, приграничний і вільну атмосферу. Приземний шар характеризується 

постійною і максимальною напругою тертя (t=tmax=const). При цьому Kh  змінюється 
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у широких межах (від нульового показника біля  поверхні до максимального на 

зовнішній межі приземного шару): 

,
1

1 h

l
h KK

m


де 

Khm – коефіцієнт турбулентності на зовнішній межі приземного шару; 

К1 – коефіцієнт турбулентності на висоті h1 всередені шару; 

l – товщина приземного шару, м. 

 Швидкість вітру на будь-якій висоті в межах приземного шару визначають, 

виходячи з логарифмічного закону: 
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де 

U1 – швидкість вітру на певній початковій висоті (1 м), м\с; 

h – висота над повернею землі, для якої визначають швидкість вітру, м; 

h0 – висота шорсткості землі (гори, споруди тощо; як правило 1 м). 

 Вище від приземного шару до висоти 1 км знаходиться приграничний шар. У 

ньому напруга тертя повітря знижується від максимальної величини до нуля, а 

коефіцієнт турбулентності залишається постійним (Kh =Khm=const). 

 За рахунок турбулентного руху повітря виникають пульсаційні швидкості у 

всіх напрямах (Ux, Uy, Uz), які залежать від швидкості вітру. Що змінюється з 

висотою, крім цього на потоки впливає температура інверсії атмосфери. Крім 

пульсційних складаових турбулентних потоків, які забезпечують перемішування 

повітря, цьому сприяє молекулярна дифузія, описана законом Фіка. 

 Враховуючи зазначені фактори, що впливають на потоки повітря у 

тропосфері, загальне рівняння розповсюдження домішок у атмосфері на рівні землі 

має такий вигляд: 
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 де 

M – кількість викидів за одиницю часу; 
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K – коефіцієнт дифузії; 

x – відстань від джерела викиду; 

U – швидкість вітру; 

y – координата по ширині від осі факелу; 

H – ефективна висота викиду (висота труби). 

 Якщо виникає необхідність розрахувати максимальну разову концентрацію 

шкідливих домішок у приземному шарі, то вона буде знаходитись на осі факелу 

(y=0), тоді: 

xK

HU

м е
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2  . 

Дані отримані при розрахунках були нанесені на топографічну карту, способом 

ізоліній виділені ареали забруднення за інтенсивністю концентрації забруднюючих 

речовин. Методика наведена вище застосовувалась для всіх підприємств, окрім 

компресорної станції. Для даного об’єкту розроблена окрема методика у 

дослідженні Я.М. Семчук, Л.Б. Чабановича (2004) [223]. Ними досліджено, що в 

ареалі забруднення атмосфери компресорної станції (КС) можна виділити 3 зони: 

зона «нерозведених» концентрацій або своєрідна «інтрузія», що формується 

безпосередньо над джерелом викиду, перехідна зона та дисперсійна зона, яка 

формується під дією фізико-хімічних процесів: конвективний перенос; молекулярна 

дифузія; повздовжня та поперечна дисперсія. 

Формування зони дисперсії підпорядковується закону Гауса: 

 (       )  
 (  

 

  
)

      (     )  (     )
   

{ 
  

    (     )
}
  

{ 
(    )

 

    (     )
}
  , де 

С – концентрація, мг/м
3
; 

х, у, z, τ – координати; 

ф – час, с; 

М – маса шкідливої речовини, що викидається в атмосферу, г/с; 

Ua – швидкість вітру, м/с; 

уz – коефіцієнт поперечної дисперсії, м
2
/с; 
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уу – коефіцієнт поздовжньої дисперсії, м
2
/с; 

хvz, xvy – відстань від джерела викиду, м. 

 Розв’язок рівняння (1) проведений при початкових і граничних умовах 

С(τ=ф*, х=х0, у=0, z=h0). Маємо: 

   
  (    

  
  
)

      (      )    (      )
,  

тобто за даною формулою можна визначити у певний момент часу (τ*) концентрації 

шкідливих речовин у зоні, що відповідає висоті джерела викиду (h=0). 

Оцінка забруднення водних ресурсів проводилась на основі оцінки водозабору 

території дослідження, аналіз виду водокористування, динаміки водозабору та 

скидів підприємства та її структури, вивчалась схема підведення промислових  та 

зворотніх вод. Оцінка впливу на грунт проводилась через аналіз наявних на 

підприємстві територій призначених або організованих для зберігання відходів, 

специфіка їх утилізації, наявності організаційних схем утилізації.  

Вибір промислових підприємств для аналізу технологічних аспектів 

виробництва у третьому розділі, здійснювався за ландшафтним підходом. Обрані 

підприємства розташовані у всіх ландшафтних зонах території дослідження, 

розосереджені для кращих результатів аналізу природно-антропогенних геосистеми 

обраних промислових підприємств. 

 Зведена схема алгоритму дисертаційного дослідження зображена на рис. 1.8.  
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Висновки до першого розділу 

Становлення наукового природокористування відбулось у результаті інтеграції 

географічних і екологічних знань, які сформували теоретичні засади 

природокористування. Проведений аналіз категорії природокористування дозволив 

оцінити ступінь її розробки у наукових працях різних вчених. Природокористування 

поділють на дві основні форми: ресурсоспоживаюче і ресурсозберігаюче. Серед 

основних напрямів і видів діяльності природокористування виокремлюють: 

ресурсоспоживання, конструктивне перетворення, відновлення та охорона 

природніх ресурсів і середовища життя, управління і моніторинг процесами 

природокористування. Аналіз концептуальних підходів засвідчив появу 

інтегративної концепції сталого природокористування, яка розширює межі 

традиційного підходу до природокористування соціально-еколого-економічними 

аспектами.  

Систематизовано основні категорії, поняття і терміни з сфери промислового 

природокористування. За В.А. Барановським, П.Г. Шищенком [10, 280] сутність 

еколого-географічного дослідження процесу природокористування проявляється у 

гармонійному поєднанні системного, географічного та екологічного підходів. При 

даному дослідженні  основна увага акцентується на вивчення екоумов та 

екоситуацій сформованих процесом діяльності промислових об’єктів.  

Еколого-географічні дослідження є варіантно- і поліцентричні, 

багатосуб’єктивні і обов’язково оціночні. При обґрунтуванні алгоритму 

дослідження здійснено: аналіз методичних підходів щодо оцінки впливу 

техногенного навантаження на геосистему; апробовано і вдосконалено методику 

аналізу промислового підприємства, як об’єкту впливу на компоненти 

навколишнього середовища для оцінки геоекологічних критеріїв діяльності 

промислових підприємств. Даний підхід дозволив виділити особливості галузевої 

спеціалізації промислового виробництва та екстраполювати масштаби і характер  

техногенного впливу промислового комплексу на навколишнє середовище.  
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РОЗДІЛ 2 

 ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА У ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ 

СТРУКТУРІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2.1 Історико-географічні особливості становлення господарського комплексу 

Поділ території України між різними державами не сприяли організації 

економічного життя населення території області. Країни, які у різні періоди 

захоплювали ці землі, діяли з позицій власних інтересів, як наслідок свідомо 

гальмували економічний розвиток колоніальних володінь, руйнували досягнуті 

здобутки у їх господарському житті. Так, Австрія, окупувавши у другій половині 

XVIII ст. Галичину, спричинила занепад розвинутих тут раніше ремесел. 

Скасування панщини й кріпосництва у 1848 році дали поштовх до прискореного 

економічного розвитку й на колонізованих ними українських землях. Проте цей 

процес перетворив ці території у аграрний та сировинний придатки метрополій, 

оскільки розвиток сільського господарства заохочувався для задоволення їх потреб 

у продуктах. Особливе значення мало вирощування пшениці і цукрового буряка. 

Швидко розширювалися площі орних земель. Велику кількість зерна почали 

експортувати. Для прискорення його транспортування у 1869-1871 роках було 

прокладено залізницю Підволочиськ-Львів, яка проходила через Тернопіль. У кінці 

ХІХ ст. у містечках почали утворюватись промислові підприємства, що 

спеціалізувались на переробці сільськогосподарської сировини (млини, гуральні, 

пекарні, бойні, пивоварні, цукроварні, олійниці тощо). Проте вони були 

напівкустарними та дрібними. Серед них можна виділити Хоростківська та 

Микулинецька броварні, Борщівську, Великоберезовецьку і Збаразьку цукроварні, 

Вишнівецький і Підволочиський консервні та Шумський винокуренний заводи, 

Монастириську тютюнову фабрику тощо. У 1851 році біля села Біла у місцевості 

званій «Провалиха», було споруджено одноіменну першу велику пивоварню в 

області. В першій половині ХХ ст. було споруджено Новосілківський (1905), 

Кобиловолоцький (1905), Борщівський (1907), Ковалівський (1910), Залозецький 

(1912) спиртові заводи. Окрім підприємств харчової промисловості були цегельні, 
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черепичні заводи, лісопильні, столярні підприємства, кам’яні кар’єри, ткацькі 

фабрики та інше.  

Перша світова війна сильно підірвала економіку України. У 1920 році 

загальний обсяг випуску промислової продукції становив 15% від цього показника у 

1913 році. На території області особливо відчутною вона була для цукрової 

промисловості (виробництво цукру в 1920 році — 3% від рівня 1913 року). За даний 

період виробництво зерна зменшилось більше ніж втричі. У період між світовими 

війнами господарство розвивалося дуже повільно і мало в основному сировинну 

орієнтацію. Проте саме у 30-40 роках на території області розпочався промисловий 

переворот. Під час Другої світової війни господарство області зазнало величезних 

втрат. Було зруйновано міста і села, виведено з ладу промислові підприємства. 

Післявоєнний період ознаменувався швидкими темпами відбудови господарства, 

міст і сіл області. Після закінчення Другої світової війни на території області 

створюється соціалістична модель індустріалізації. Розпочинається реконструкція 

промисловості, активно розвивались швейна, шкіряна, взуттєва і харчова галузі. У 

1948 році завдяки будівництву газопровіду «Дашава – Львів» розпочинається 

газифікація області.  

Період активної фази розвитку промисловості області припав на початок 50-х 

років ХХ ст., тоді введено в експлуатацію Козлівський спиртовий завод, 

Кременецький цукровий завод,  Хоростківський маслозавод, Чортківський сирзавод 

та Бережанський маслосирзавод, Залозецький сокозавод, Бережанський 

овочесушильний комбінат. У 1958 році розпочалась електрифікація області, 

включенням Тернопільського відділення «Сільенерго» до складу тресту 

Львівсільелектромережбуду. Функцію забезпечення виконували два експлуатаційні 

відділення: Бучацьке (1959) і Березовицьке (1960). У 1961-1965 роках завершено 

організацію усіх районних електромереж. І вже у 1967 році всі промислові 

підприємства та сільське господарство області перевели на енергозабезпечення від 

державної енергосистеми, процес електрифікації області завершується.  

У 60-70-ті роки сформувались нові галузі промисловості: сільськогосподарське 

машинобудування, електротехнічна, текстильна, хімічна, трикотажна. Розпочали 
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виробничу діяльність Бережанський склозавод, Тернопільський комбайновий завод, 

ватна фабрика «Ватин» у Кременці, Заліщицька фабрика текстильно-художніх 

виробів, текстильне підприємство «Подолянка». Пріоритетною стає харчова 

промисловість - збудовано Мишковицький (1982) спиртзавод, який став десятим 

діючим заводом у галузі. У 70-х роках завершується промисловий переворот – 

технічні пристрої стають звичними для населеня. Загалом, за період 1960-1980 років 

споруджено 10 цукрових заводів, 5 сирзаводів, 7 маслозаводів, 12 заводів та фабрик 

легкої промисловості, 21 об’єкт місцевої промисловості.  

Станом на 1990 рік загальний перелік підприємств області становить 574 

одиниці. Промисловість мала найвищі темпи зростання, займала перше місце за 

виробництвом продукції серед галузей виробництва в області. Активно розвивається 

газотранспортна система області. Від магістральних мереж по районах області 

прокладено 8,5 тис. км розподільчих газопроводів. Період 1990-2010 років припадає 

на активну фазу процесу газифікації території області (рис. 2.1). На сьогоднішній 

день природним газом газифіковано 901 населений пункт. Природним газом в 

області користуються більше 300 тисяч квартир, зрідженим газом – 22,4 тисяч 

квартир.  

 

Рис. 2.1. Газифікація території Тернопільської області 

 

Суттєві зміни у економічній сфері відбулись після 1990-х років. Внаслідок 

економічної кризи, більшість промислових підприємств скоротили обсяги 

виробництва та поступово прийшли у занепад. Впродовж 1990-х років відбулось 
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стрімке зниження промислового виробництва, область з індустріально-аграрної 

почала перетворюватись на аграрно-індустріальну. Якщо у 1992 році на 

підприємствах області вироблялось 1,7% промислової продукції України, то у 2005 

році – лише 0,5%. Найбільше втрат зазнали потужні підприємства, насамперед, 

машинобудівної, текстильної, взуттєвої та інших галузей - майже зовсім припинили 

свою діяльність. Зменшилося й виробництво сільськогосподарської продукції, але 

не настільки високими темпами, як промислової. Галузева структура промисловості 

області зазнала наступних трансформацій: на 20% скоротилась частка легкої 

промисловості, на 25% зросла частка харчової,  на 7% скоротилась деревообробна 

галузь.  

У 2000-х роках посилились стагнаційні явища у промисловості, через 

енергозатратність і матеріалоємність технологічних процесів. Подальший розвиток 

отримали ті підприємства, які отримали зарубіжні інвестиції. Проте економічна 

політика держави не сприяла їх стабільності. За період незалежності промисловість 

області перейшла з переважно державної форми власності у колективну і приватну. 

За два десятиліття частка державної власності скоротилась у чотири рази, сьогодні 

вона становить 23%. Найбільше трансформацій відбулось у структурі колективної 

власності. Якщо на початку 2000–го року відкрите акціонерне  товариство  (ВАТ) 

було найпоширенішою формою власності підприємств, то тепер максимальна частка 

припадає на товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - 55,9%. У період з 

2005 по 2013 рік зникла така форма власності як закрите акціонерне товариство 

(ЗАТ). Приватна власність сконцентрована у сільському господарстві, де на базі 

колишніх колгоспів сформовано приватні агропідприємства. 

На сьогодні до числа пріоритетних галузей промисловості області відноситься 

харчова та переробна, а в 90-х роках ключовими були машинобудівна та легка 

галузі. Максимального спаду за період незалежності зазнала легка промисловість, 

яка в 1990 році займала 26% від загального обсягу промислового виробництва. 

Період з 1991 по 1995 роки був найважчим для промисловості області, це період 

кількісного спаду обсягів виробництва та закриття виробничих потужностей. 
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Рис. 2.2. Розвиток форм власності промислових підприємств Тернопільської 

області у 1990-2012 рр. 

 

Аналізуючи промисловий комплекс області після 2000 року можна відмітити 

певні риси стабілізації, а інколи і зростання (спиртова та харчова галузі) 

виробництва основних видів промислової продукції. Однак сфера виробництва 

непродовольчих товарів перебуває у стані кризи. Такі підприємства, як: ВАТ 

«Тернопільський комбайновий завод», ТОВ «Тернопільфарфор», Теребовлянська 

фабрика ялинкових прикрас та Теребовлянська взуттєва фабрика, зупинили 

виробництво. У період 2005-2012 років позивними економічним показниками 
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відзначились спільні підприємства з залученням іноземного капіталу: ВАТ «Ватра», 

спільне українсько-бельгійське підприємство «Ватра-Шредер», українсько-

австрійське «Біллербек-Україна», українсько-шведські СП «Антарес» та «Сегеш-

Україна», українсько-іспанське «Санза-Топ», українсько-чеське з виробництва 

мінводи і безалкогольних напоїв «Добра вода», українсько-німецьке з виробництва 

яблучного соку ТОВ «Янке-Україна», українсько-ірландська компанія «Терланд 

Агро», українсько-датське з виробництва сільськогосподарської продукції 

«Ліндеванг». 

 

Рис. 2.3. Розподіл обсягу реалізованої промислової продукції, %, 2013 

 

Сьогодні, як і раніше провідне місце серед галузей промисловості області 

займає харчова. Її галузями спеціалізації є цукрова, спиртова, м’ясна, молочна, 

маслоробна, сироварна, борошномельна, кондитерська, які розвиваються на місцевій 

і привізній сировині. Більшість підприємств малого та середнього бізнесу 

з’являються саме у цій галузі. Їх основна спеціалізація – це виробництво хліба і 

хлібобулочних виробів, макаронів, безалкогольних напоїв, ковбас та м’ясних 

виробів. Добувна промисловість області щороку збільшує свої обсяги виробництва. 

Інші галузі промисловості не відіграють значної ролі у структурі господарського 

комплексу Тернопільської області.  
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2.2 Еколого-географічні аспекти діяльності галузей промисловості 

2.2.1 Гірничодобувна промисловість 

Добувна промисловість належить до первинних галузей виробництва, оскільки 

має справу з видобутком природних ресурсів - корисних копалин. Відповідно її 

склад формують підприємства, що пов’язані з видобутком і переробкою, 

збагаченням паливних, рудних і нерудних копалин. У 2009 році питома вага 

добувної промисловості Тернопільської області у загальнообласному промисловому 

виробництві становила 2,6 %. Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської 

області детально розглянутий у наукових працях М.Я. Сивого (1999, 2004) [225 - 

227].  

У 2000 році землевпорядна служба Тернопільської області звітувала, що в 

області нараховується 780 кар’єрів та виробок корисних копалин, 264 з яких 

знаходиться на Державному балансі запасів. У 2010 році обласна рада подала 

інформацію, що в області наявні 375 родовищ корисних копалин, з них 231 

родовище має спеціальні дозволи на користування надрами, проте 115 з них були 

анульовані. У звіті Держкомзему у Тернопільській області станом на 2013 рік наявні 

463 кар’єри, котрі займають територію площею до 2 тис. гектарів. Попри зменшення 

кількості кар’єрів виробництво видобувної промисловості збільшилось у 2012 році 

на 39,4%, перевершило індекс промислової продукції добувної промисловості по 

Україні на 11,7%. 

 

Рис. 2.4. Добування гальки, гравію, щебеню і каменю дробленого, тис. м
3
 [207] 
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У 2012 році завершено будівництво дробильно-сортувального вузла цеху 

дрібного помелу ТОВ «Збруч-інвест» у с. Збручанське Борщівського району. 

Вартість будівництва об’єкту склала близько 15 млн. гривень. Підприємство 

спеціалізується на добуванні декоративного і будівельного каміння. Основною 

продукцією добувної промисловості області є: пісок, галька, гравій, щебінь, крейда, 

камінь дроблений, гіпс, вапняк, піски природні, шлаки для будівництва (рис. 2.4). 

Динаміка видобування корисних копалин має тенденцію до збільшення з 2000-х 

років. У період  2000-2012 років обсяги видобутку збільшились у 4,5 рази. Це 

пов’язано з стабілізацією ринку збуту, формування стабільного ринку реалізації 

продукції добувної промисловості області за її межами (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Видобуток окремих видів продукції гірничодобувної промисловості 

Тернопільської області [207, С.23] 

Вид продукції: 2008 2009 2010 2011 2012 

Гіпс ангідрит, тис. т 532 328 320 298 284 

Вапняк, тис. т 107 131 129 185 229 

Піски природні, тис. м
3 

305,2 107,4 93,5 110,2 80,4 

Шлаки для будівництва, тис. т 164 112 109 174 174 

 

Основні підприємства промисловості: ТОВ «Бурдяківці спецкар’єр», ВАТ 

«Скала-Подільський спецкар’єр», ПП «Скала», ВАТ «Тернопільський кар’єр», ПАТ 

«Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр», ТзОВ «Кнауф гіпс 

Скала», ТОВ «Укркрейда», МП «Каменяр», ПП «Графіт», ТзОВ «Городниця», ПП 

«Скалаінтер» (рис. 2.5). Лідером добувної промисловості області є ПАТ 

«Тернопільський кар’єр», який займається відкритою розробкою родовищ 

вапнякового каменю з подальшою переробкою на будівельні та інші види 

матеріалів. Дана компанія має у власності шість діючих кар’єрів у Тернопільській 

області, загальна площа яких становить 117,4 га. 
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Рис. 2.5. Родовища корисних копалин Тернопільської області (за Сивим М.Я.) 

 

Тернопільська область найкраще забезпечена запасами вапняків для 

випалювання вапна (понад 182 млн. тон), які зосереджені у Збаразькому, 

Підволочиському і Бережанському районах. В області є значні запаси сировини для 

цукрової промисловості (понад 101 млн. тон), для виготовлення цементу (понад 97 

млн. тон), будівельного каменю (понад 94 млн. тон). На Тернопільську область 

припадає 30% мінеральних ресурсів для потреб цукрової промисловості України, 

25% ресурсів для вапнування ґрунтів, 24% сировини для випалювання вапна. 

Підприємства добувної галузі розміщені по всій території області, максимальна 

кількість об’єктів розташована у Борщівському, Заліщицькому, Чортківському, 

Теребовлянському, Тернопільському і Бережанському районах. Основним чинником 

для розміщення підприємств є сировина.  

Основними проблемами гірничодобувної промисловості області є висока 

зношеність основних фондів підприємств з високими показниками енергозатрат, 

низький рівень автоматизації, значна частина кар’єрів експлуатується без належного 

оформлення права користування з порушенням порядку проведення розкривних 
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робіт. У пресі добувну промисловість області часто іменують «золотою». 

Недостатній контроль за видобутком призвів до створення тіньового ринку у цій 

сфері. За неофіційними даними в області триває самовільна розробка 50-60 родовищ 

упродовж десяти-двадцяти останніх років. Лише у Тернопільському районі виявлено 

незареєстровані функціонуючі кар’єри у селах Чистилів, Ігровиця, Стегниківці, 

Ступки, Товстолуг, Малий Ходачків. Залежно від породи прибуток від незаконної 

розробки одного кар’єру може становити від 50-500 тисяч гривень у місяць.  

Розглянемо екологічні аспекти впливу добувної промисловості Тернопільської 

області на навколишнє середовище. Розробка усіх кар’єрів області ведеться 

відкритим способом, при цьому розкривні роботи на більшості підприємств 

проводять неякісно. Шар ґрунту не знімається, найчастіше його переміщюють у 

відвали. Дані процеси сприяють антропогенізації території, створенню так званих 

«місячних» ландшафтів. Площа територій на яких ведуться розкривні роботи 

становить 0,073% від площі області, рекультиваційні робіти проводяться на 

незначних площах – лише 1-2 га в рік. 

Неконтрольований розвиток добувної промисловості може призвести до 

незворотніх змін ландшафту. У процесі видобутку формуються 

рельєфоутворювальні відклади, що спричиняють виникнення наступних 

екологічних проблем: геомеханічних (зміна структури гірського масиву, рельєфу 

місцевості, поверхневого шару землі, деформація поверхні), гідрогеологічних (зміна 

запасів, режиму руху, якості і рівня ґрунтових вод, винесення у річки і водойми 

шкідливих речовин з надр землі), хімічних (зміна складу і властивостей атмосфери і 

гідросфери, розвиток процесів підкислення, засолення, забруднення вод), фізико-

хімічних (забруднення повітря, його нагрівання, зміна властивостей ґрунтового 

покриву через збагачення його хімічними елементами), шумові перешкоди, вібрація, 

викиди породи під час вибухів тощо.  

Забруднення атмосферного повітря підприємствами добувної промисловості 

відбувається переважно за рахунок пилу і газів, які утворюються під час видобувних 

робіт, вибухів, а також при транспортуванні сировини на території підприємства та 
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поза його межами. Частка викидів підприємств промисловості у 2012 році становить 

2,5% від загального обсягу по області (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Динаміка викидів підприємств видобувної промисловості, т [207] 

 

У 1990 році найбільші обсяги викидів атмосферних забруднень підприємств 

видобувної промисловості продукували Тернопільський та Скала-Подільський 

кар’єри, їх частка від загальних обсягів викидів видобувних підприємств складала 

51 % і 26 % відповідно. До 1995 року ситуація у промисловості змінилася, відбулось 

зменшення обсягів виробництва і як наслідок зменшення загальних обсягів викидів 

забруднюючих речовин у кілька разів. Станом на 1995 рік найпотужнішими 

підприємствами за часткою викидів у повітряний басейн стають Скала-Подільський 

і Бурдяківський кар’єри, частка викидів яких складає 32% і 15 % відповідно. У 2000 

рік викиди промисловості залишаються на рівні попереднього зрізу. Відмітимо 

незначне скорочення, яке відбулось за рахунок зменшення обсягів видобутку (рис. 

2.4). У 2005 році частка викидів збільшується на 800 т. У 2010 році обсяг викидів 

зменшується на 35%, і становить 1084 т, у 2012 році показник повертається до рівня 

2005 року. Оскільки підприємства добувної промисловості області належать до 

виробництв з незначним обсягом використання води на технологічні потреби, 

оцінювати динаміку впливу на водне середовище не є доцільним. У 2011 році 

підприємствами добувної промисловості було утворено 2115 т відходів, з них 
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передано на сторону 2097 т, та видалено у спеціально відведені місця 18 т. Це на 

43% менше ніж у 1990 році, що пояснюються зменшення обсягів виробництва. 

Відходи даної промисловості належать до ІV класу небезпеки, і не несуть 

екологічної загрози навколишньому середовищу. 

Деталізоване дослідження впливу на повітряне, водне і ґрунтове середовище, а 

також технологічні особливості виробництва, структура викидів і скидів 

розглядається на прикладі конкретного підприємства у наступному розділі. 

2.2.2 Паливно-енергетичний комплекс 

Частка паливно-енергетичної промисловості у структурі промислової продукції 

області є незначною, становить менше 1%. Структура паливно-енергетичного 

комплексу Тернопільської області представлена виробництвом електроенергії 

гідроенергетичними і тепловими установками підприємств області, середньорічна 

потужність яких ставить 106 тис. кВт·год, без врахування витрат на 

транспортування територією області нафти і природного газу. 

 

Рис.2.7. Виробництво електроенергії електростанціями  

Тернопільської області, млн. кВт·год [207] 

 

Гідроенергетичні ресурси Тернопільської області складають 427 млн. кВт·год, 

що становить 1,36% від загальних по Україні. Середньорічна потужність ГЕС 

ставить 8,3 тис. кВт (вибірка даних за 2000-2012 роки). У 2010 році ГЕС області 

вироблено 28,1 млн. кВт/год електроенергії, що еквівалентно 0,74% всього 
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спожитого умовного палива в області.  Станом на 2012 рік в області працює 12 

малих ГЕС (табл. 2.2) загальною потужність яких становить 10,8 МВт. 

Таблиця 2.2 

Перелік малих ГЕС Тернопільської області станом на 2012 рік 

Назва малих 

ГЕС 
Власник 

Встановлена 

електрична 

потужність, 

МВт 

Більче-Золотецька ГЕС 
ТзОВ «Акванова-Інвестмен», 

«Більче-Золоте» 
0,64 

П’ятничанська ГЕС ТзОВ «Сібекс», «П’ятничани» 0,64 

Кудринецька ГЕС ТОВ «Датекс-Енерго», «Кудринці» 0,72 

Ніврянська ГЕС ТзОВ «Сібекс» 0,80 

Завалівська ГЕС ТзОВ «Сібекс» 0,64 

Осівецька ГЕС ПП «Стеоленерго», «Осівецька» 0,12 

Топольківська ГЕС ТзОВ «Топольки», «Бучацька» 0,12 

Касперівська ГЕС ТзОВ «Енергія-1», «Касперівці» 5,11 

Коропецька ГЕС ЗЕА «Новосвіт», «Коропецька» 0,35 

Янівська ГЕС ТзОВ «Колепр», «Янівська» 0,57 

Дичківська ГЕС ТзОВ «Софія-Енерго», «Дичківська» 0,12 

Скородинська ГЕС ТзОВ «Серет-Інвест», «Скородинці» 0,96 

З економічної точки зору доцільним є створення об’єктів малої гідроенергетики 

з встановленою потужністю до 1000 кВт. Проте незначні перепади рельєфу 

територій прилеглих до рік не дозволяють спорудження ГЕС більшої потужності, 

оскільки затоплення великих площ сільськогосподарських угідь є недоцільним. 

Фізично та морально застаріле обладнання діючих малих ГЕС не забезпечує надійне 

електропостачання та призводить до збільшення експлуатаційних витрат. Тому 

економічно доцільним є проведення технічного переоснащення та реконструкції 

діючих в області малих ГЕС з метою підвищення їх ефективності за рахунок 

конструктивних новацій. На території області паливно-енергетичний комплекс 

представлений також газотранспортною системою, як складовою частиною 

виробничої інфраструктури комплексу. Наша держава володіє другою за величиною 

у Європі системою магістральних газопроводів, а за обсягами надання транзитних 

послуг посідає перше місце на світовому ринку транспортування газу. Це 

традиційне твердження, яке сьогодні втрачає свою актуальність. Обсяг транзиту 

природного газу територією України складав: у 2000 році - 120,6 млрд. м
3
, а вже у 

2013 –54 млрд. м
3
 природного газу, повідомляє прес-служба «Укртрансгазу». У 
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порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. (70 млрд. 43 млн. м
3
) Україна скоротила 

транзит газу на 22,9%. Це пов’язано з наміром «Газпрому» звести значення 

української газотранспортної системи у транзиті російського газу до мінімуму, 

поступово реалізуючи спорудження газотранспортних проектів «Південний» і 

«Північний» потоки [139]. 

Сьогодні через територію області проведено шість магістральних газопроводів: 

«Дашава – Київ», «КЗУ-1», «КЗУ-2», «Уренгой - Помари – Ужгород», «Союз», 

«Ямал - Торжок – Ужгород». Газотранспортна система (ГТС) Тернопільської області 

забезпечує виконання двох основних функцій: забезпечення природним газом 

внутрішніх споживачів, а також транзит природного газу через територію України у 

країни Центральної та Західної Європи. Основними технологічними об’єктами ГТС 

(рис. 2.8) є магістральні газопроводи, компресорні станції, підземні сховища газу, 

газорозподільні та газовимірювальні станції, а також автомобільні 

газонаповнювальні компресорні станції з широким спектром механізмів 

газотранспортного обладнання що забезпечує їх роботу. 

 

Рис. 2.8. Ключові об’єкти газотранспортної системи Тернопільської області 
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У структуру ГТС Тернопільської області входять: Тернопільське лінійне 

виробниче управління магістральних газопроводів філії УМГ «Львівтрансгаз», 

Гусятинська газокомпресорна станція Барського  лінійного виробничого управління 

магістральних газопроводів, Кременецьке відділення з постачання та реалізації газу, 

Тернопільська і Гусятинська компресорні станції (КС). У 2013 році промисловістю 

Тернопільської області спожито 23,2 т умовного палива. У структурі споживання 

енергетичних матеріалів та продуктів на частку природного газу припадає щорічний 

максимальний показник, середньорічний показник за період 1990-2013 роки 

становить 73,3 % [207]. 

 

Рис. 2.9. Споживання природного газу підприємствами Тернопільської області, 

млн. м
3 
[236-240] 

 

Показник споживання умовного палива промисловістю області є стабільним 

протягом десяти останніх років і коливається у межах 1,2-1,3 тис. т/рік. Проте 

динаміка споживання природного газу (рис. 2.9) ілюструє спростування стабільності 

ситуації. У сфері споживання енергетичних матеріалів і продуктів відбулись вагомі 

структурні зміни. Розглянемо тезу на часовому відтинку 2009-2013 років. 

Констатуємо, що питання паливних ресурсів на території області не втрачає своєї 

актуальністі. Якщо споживання природного газу залишається відносно стабільним, 

то динаміка використання ряду енергетичних матеріалів свідчить про протилежне. 

Для прикладу, за вказаний період скоротилось: споживання коксу - на 4,5 раза, 

торф’яних брикетів і напівбрикетів на 2 раза, моторного бензину - в 2,2 раза, 

топкових мазутів в 6,4 раза, нафтового та сланцевого бітуму - в 3,5 раза. На 
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противагу, використання дров для опалення збільшилось у 5,3 раза, дизельного 

пального у 3,2 раза, скрапленого пропану і бутану у 2,4 раза.  

Територіальне розміщення компресорних станцій приурочене до 

магістрального газопроводу «Дашава-Київ». Це перший споруджений в Україні 

магістральний газопровід, який проходить через м. Тернопіль. На території 

Тернопільській області даний газопровід був введений у експлуатацію у 1948 році. З 

метою обслуговування газопроводу було створено Тернопільське лінійне виробниче 

управління. Сьогодні Тернопільське відділення обслуговує газопроводи: «Дашава–

Київ», «КЗУ-1», «КЗУ-2», «Торжок-Долина», які забезпечують природним газом 

промисловість і населення Тернопільської, Хмельницької та Івано-Франківської 

областей. 

Основною причиною для аналізу і вивчення впливу газотранспортної системи 

області на навколишнє середовище, є її значна частка викидів у атмосферне повітря, 

попри незначну частку паливно-енергетичного комплексу у структурі господарства 

області. Основними забруднювачами навколишнього середовища у складі 

газотранспортної системи області є компресорні станції. На території області наявні 

два об’єкти згаданого типу - Тернопільська і Гусятинська компресорні станції, 

сумарний викид яких становить 6,5% від загальних викидів забруднюючих речовин 

області. Дані підприємства щорічно входять у перелік найбільших забруднювачів 

довкілля території. З десяти підприємств-лідерів забруднення навколишнього 

середовища частка викидів Гусятинської компресорної станції становить 71%.  

Дослідження впливу компресорних станцій, як об’єктів техногенного впливу, 

доцільно проводити у напрямку вивчення забруднення атмосферного повітря, 

водних ресурсів і ґрунтового покриву. Проте даний вид техногенних об’єктів має 

певну специфіку, оскільки КС максимально впливають на атмосферне повітря, 

щорічно перебувають в переліку лідерів забруднення області, не опускаючись 

нижче п’ятого місця, також традиційно внесені у список екологічно небезпечних 

об’єктів території області. Максимальний вплив на атмосферне повітря спричинено 

основним технічним завданням КС: станції обладнані турбінами для збільшення 

тиску газу і компресорами для роботи, які теж використовують газ, а відпрацьовані 
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речовини, насамперед вуглекислий газ, викидають у повітряне середовище. 

Розглянемо динаміку викидів за період 1990-2012 роки КС Тернопільської області 

(рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Динаміка викидів КС Тернопільської області, т 

 

Для аналізу динаміки викидів використаємо дані рис. 2.10, які ілюструють що 

показники викидів КС знадяться у взаємозалежності з часткою використання 

природного газу підприємствами і організаціями Тернопільської області. 

Збільшення частки викидів майже втричі у 2005 році пов’язано з підписанням плану 

дій Україна-ЄС від 21 лютого 2005 року про базові положення щодо 

співробітництво між Україною і ЄС в енергетичній сфері. Спільною для України і 

ЄС як нетто-імпортерів первинних енергоресурсів є проблема доставки енергоносіїв 

з країн експортерів.  

 

Рис. 2.11. Показник використання природного газу у структурі споживання 

енергетичних матеріалів і продуктів Тернопільської області,% 
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Викиди з КС мають досить високу температуру, яку доцільно раціонально 

використовувати. У радянський період поряд із газокомпресорною станцією 

традиційно споруджували тепличні комбінати, які постачали свіжою городиною 

відповідний регіон. Сьогодні дана практика забута, з двох функціонуючих КС, лише 

на КС «Тернопіль» обладнано теплицю, яка використовує 32% тепла КС у зимовий 

період, а в літню пору року викид здійснюється безпосередньо у навколишнє 

середовище (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Ареали забруднення атмосфери у межах розташування компресорних 

станцій Тернопільської області 

 

Оскільки технологічно установки є застарілими, покращити їх техніко-

економічні і еколого-технічні показники можливо завдяки проведенню 

реконструційних робіт, які дозволяють знизити температуру викидів на 2-4˚С, 
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відповідно потужність КС зросте і відповідно зменшаться витрати паливного газу, 

як результат екологічні показники покращуються.  

Отже, основними небезпечними чинниками в зоні дії КС, що впливають на 

природне, виробниче та соціальне середовище, є: хімічне забруднення атмосферного 

повітря внаслідок викидів шкідливих речовин технологічним обладнанням станцій; 

хімічне забруднення виробничого середовища (робочої зони) внаслідок 

неорганізованих витоків шкідливих речовин при пошкодженні технологічного 

обладнання; шумове забруднення навколишнього середовища, джерелом якого є 

газоперекачуючі агрегати різних типів; наявність вибухо- і пожежонебезпечних 

речовин, що можуть створити техногенну небезпеку при утворенні вибухопожежних 

газоповітряних сумішей. Деталізоване дослідження впливу на водне і ґрунтове 

середовище, а також технологічні особливості виробництва, структура викидів і 

скидів розглядається на прикладі КС «Гусятин» у наступному розділі. 

2.2.3 Металургійний комплекс 

На металургійне виробництво Тернопільської області припадає 2,6% від обсягів 

реалізованої промислової продукції. До середини 90-х років промисловість 

розвивалось високими темпами, у період 1993-2010 років рівень виробництва 

знизився. Лише з 2010 року спостерігаємо підвищення обсягів реалізації більш ніж 

44 млн. грн. Усі підприємства даної промисловості працюють на привізному металі 

та випускають трудомістку продукцію. Обсяги реалізації продукції у 2012 році у 

порівнянні з 2005 роком збільшились у 3,2 раза [207]. Проте обсяги замовлень на 

виробництво промислової продукції металургійною промисловістю у 2012 році в 

порівнянні з 2008 роком зменшилось у 1,6 раза.  

Основні види продукції промисловості є збірні, будівельні металоконструкції, 

плити, панелі та вироби аналогічні з металів чорних або алюмінію, грати, сітки і 

загородження з дроту стального або мідного; сітки металеві з металів чорних або 

міді, цвяхи, кнопки, кнопки креслярські, металеві двері, скоби і вироби аналогічні, 

форми для лиття. Підприємства металургії і обробки металу у 2006 році в порівнянні 

з 2002 роком наростили обсяги виробництва у 3,5 раза, це відбулось, в основному, 

завдяки збільшенню обсягів ливарного виробництва і виробництва металорізальних 
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інструментів. Однак, у 2006 році підприємства галузі на 2% зменшили обсяги 

виробництва відповідно до рівня 2005 року. Основною причиною зменшення 

обсягів виробництва є зростання цін на метал, зменшення реалізації продукції та 

зупинка ПМП «Ливарний завод» у місті Збараж.  

 

Рис. 2.13. Динаміка металургійного виробництва, т 

 

Основна проблема металургійного виробництва область полягає у відсутності 

ринків збуту продукції. Показники експорту окремих видів продукції ілюструють 

масштаб проблеми. Експорт прокату чорних металів знизився у 2298 (!) разів за 

період 2008-2012 років. Якщо для прикладу у 2008 показник експорту прокату 

становив 1608 т, то у 2010 – 120, а вже у 2012 – 0,9 т. Таку ж тенденцію 

спостерігаємо у експорті ливарних труб з чавуну і чорних металів. У період 2008-

2012 років показник експорту знизився у 9 разів. Загальна тенденція свідчить, що 

скорочення експорту сприяє збільшенню імпорту промислової продукції. 

Перевіримо дану тезу на прикладі прокату чорних металів (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Експорт і імпорт прокату чорних металів у  

Тернопільській області, т [207] 
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 Як бачимо з графіка (рис. 2.14) у 2008 році на ринок області було ввезено 

промислової продукції у 17 разів більше, ніж реалізовано товарів власного 

виробництва у даній сфері виробництва. Ввезення та реалізація продукції за 

нижчими цінами поглибила кризу на ринку металургійного виробництва. У період 

2010-2013 років вказана тенденція не змінюється.  

 

Рис. 2.15. Підприємства металургійного виробництва та виробництво готових 

металевих виробів Тернопільської області станом на 2013 рік 

 

Металургійне виробництво в області має місцеве значення. Металообробні 

підприємства зосереджені у Тернополі, Чорткові, Бучачі, Заліщиках, Збаражі (рис. 

2.15). Основними підприємствами металургійного виробництва Тернопільської 

області є ПАТ «Булат», ТзОВ «Імперія даху», ПП «Тіміртан», ПП «Виробничо-

комерційна фірма «Риф», ТзОВ «Агата стальконструкція», ТзОВ «Люізо», ТОВ 

«Ватра-техносвітло», МПП «Арма», ПП «Янтос», ПАТ «Кременецький завод 

порошкової металургії», кооператив «Іскра», ТзОВ «Тімелі», ТзОВ «Галичлитво». У 



66 

 

2013 році припинив свою діяльність ливарно-механічний завод «Конист» у 

Чорткові.  

Екологічний масштаб впливу металургійного виробництва на навколишнє 

середовище є значним. З всього обсягу промислових відходів частка металургійного 

виробництва становить незначну частину – 1-2%. По фактору впливу металургійне 

виробництво порівнюють з впливом на довкілля чорної і кольорової металургії. 

Беззаперечно, металургійне виробництво є значним забрудником атмосферного 

повітря, водного і ґрунтового середовища.  

Якщо металургійне виробництво найбільше забруднює повітряне середовище, 

то ливарне виробництво максимально впливає на водні джерела через стічні води, 

що містять двоокис сірки і оксиди азоту, також тверді речовини що входять до 

ливарних форм. На металургійних підприємствах відходи складають 84% маси 

оброблених заготовок, а при листовому штампуванню, втрати металу досягають 

60%. Відходи промисловості можуть містити у собі у невеликих кількостях ртуть, 

яка вимивається з устаткування. Оскільки галузь Тернопільської області працює на 

привізному металобрухті, який містить 55% амортизаційного бруду накопиченого 

на попередньому виробництві. Проблема мінімізації впливу у умовах 

металургійного виробництва може бути вирішена у двох напрямках: 1) збільшення 

ефективності існуючих методів очистки промислових викидів у навколишнє 

середовище; 2) впровадження нових альтернативних технологій. Деталізоване 

дослідження впливу на водне і ґрунтове середовище, а також технологічні 

особливості виробництва, структура викидів і скидів розглядається на прикладі 

конкретного підприємства у наступному розділі. 

2.2.4 Легка промисловість 

 Легка промисловість Тернопільської області у 1990 році за обсягом товарної 

продукції займала друге місце після харчової, а за часткою зайнятості – перше місце 

у господарському комплексі. У структурі легкої промисловості 98% припадає на 

текстильне виробництво. Це зумовлено специфікою ведення виробничої діяльності 

у радянський період, оскільки текстильне виробництво базувалось на привізній 

(бавовна, текстиль) і місцевій сировині. У 1991-1995 роках розпочинається перша 
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хвиля спаду галузі (частка галузі знизилась на 13%), продовження спаду припадає на 

2002-2005 роки (відповідно 3,3% і 7%) (рис. 2.16). Така ситуація спричинена рядом 

факторів: втрата виробничих зв’язків з країнами колишнього Радянського Союзу, 

наповнення ринку України продукцією нелегального виробництва, ввезення на 

територію держави товару, що був у вжитку, проблема реалізації продукції, 

недоступність кредитів, нестача кваліфікованої робочої сили. Проте з 2010 року 

обсяги реалізованої промислової продукції зросли на 15%, і у 2012 році становили 

163,9 млн. грн. 

 

Рис. 2.16. Частка легкої промисловості у економіці  

Тернопільської області, % [207] 

 

Основними видами продукції легкої промисловості області є пряжа бавовняна, 

тканини бавовняні, білизна постільна, неткані матеріали, бавовняна вата, панчішно-

шкарпеткові вироби, жіночі сукні та сарафани, брюки, сорочки, взуття. Динаміка 

виробництва подана на рис. 2.17. 

 

Рис. 2.17. Динаміка виробництва тканини у Тернопільській області, млн. м
3
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Обсяги виробництва бавовняної тканини за останні двадцять років скоротилось 

у 22 разів. Основна причина зниження об’єму продукції полягає у відсутності 

стабільних ринків збуту та складність конкуренції на ринку тканин з значно 

дешевшими аналогами (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Експорт і імпорт промислової продукції легкої промисловості 

Тернопільської області, т 

 

Підприємства легкої промисловості представлені у більш ніж двадцяти 

населених пунктах області галантерейним, швейним, текстильним та взуттєвим 

виробництвом (рис. 2.19). За кількісним показником найчисельнішим є галантерейне 

виробництво, у якому зосереджено 76% підприємств легкої промисловості. Проте 

98% промислової продукції легкої промисловості припадає на текстильне 

виробництво. Основним підприємствами легкої промисловості області є ПАТ 

«Текстерно», ТзОВ «Фабрика «Ватин»«, ТзОВ «Вінісан», ПМП «Триве», ПП «УА 

Вест», ТзОВ «Сегеш-Україна», ТОВ «Галія», ТзОВ «Антарес», ТзОВ «Текспро 

ЛТД», ТзОВ «Теркурій», ТзОВ «ТЛТ-К», філія ТзОВ «Рекс Шус Мейкер ЛТД». 

Виробниче об’єднання «Текстерно» є найпотужнішим виробництвом легкої 

промисловості області. У 90-х роках підприємство було лідером з виробництва 

бавовняних тканин не лише в області, а й в Україні. Проте криза 1991-1995 років 

негативно відбилась на продуктивності підприємства. У 2005 році на підприємстві 

була проведена реконструкція і встановлено сучасне обладнання, як результат 

модернізації обсяг реалізації продукції у період 2005-2012 років зріс у 2,2 раза. 
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Рис. 2.19. Легка промисловість Тернопільської області станом на 2013 рік 

 

Основна проблема підприємств легкої промисловості полягає у необхідності 

збувати продукцію на умовах давальницької схеми виробництва. Це вид виробничої 

діяльності пов’язаний з переробкою сировини замовника з наступною передачею 

йому готової продукції. Експорт товару згідно такої схеми митними органами 

України не оформлюється. Компанія–замовник при цьому не платить податки і 

збори, а товар не ліцензують. За такою схемою виготовляється 80% продукції 

підприємств з виробництва взуття та виробів із шкіри: українсько-польське 

підприємство «Термаксполь» (Тернопіль), українсько-автрійське підприємство 

«Біллербек Україна» (Чортків), українсько–іспанське підприємство ТОВ «Санза 

Топ» (Теребовля). Основним проблемним питанням для всіх швейних підприємств 
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області є нестача кваліфікованої робочої сили, а низька заробітна плата, в свою 

чергу, спричинює плинність кадрів. 

Екологічний масштаб впливу легкої промисловості на навколишнє природне 

середовище оцінюють як посилений. Основні екологічні проблеми, викликані 

діяльністю підприємств з текстильної промисловості – токсичні речовини, що 

потрапляють в атмосферу і стічні води. Вентиляційні викиди можуть містити пари 

розчинників, формальдегід, вуглеводні, сірководень і з’єднання металів. 

Забруднення стічних вод барвниками представляє серйозну екологічну проблему 

через небезпеку для здоров’я людини і тварин. Більше ніж одна третина хімічно 

активного барвника надходить у стічні води під час промивки тканини. Як засіб 

вирішення окреслених екологічних проблем пропонується використання 

натуральних барвників рослинного походження. Проте на даний момент 

виробництво таких барвників у світі не перевищує 1% від загального обсягу. 

Деталізоване дослідження впливу на повітряне, водне і ґрунтове середовище, а 

також технологічні особливості виробництва, структура викидів і скидів 

розглядається на прикладі конкретного підприємства у наступному розділі. 

2.2.5 Деревообробна промисловість 

Частка деревообробної промисловості у структурі випуску промислової 

продукції області складає близько 3%. Показники реалізації продукції останніх 

років (2008-2012) свідчать про стабільність виробництва. Зниження і збільшення 

обсягів реалізації коливається в рамках 2-5%. Обсяг замовлень на виробництво 

обробки деревини у 2009-2011 роках збільшилось на 40%, а в 2012 році скоротилось 

на 36%. Зокрема у 2012 році відбулось зменшення виробництва деревообробної 

промисловості у 2 рази, що пов’язано з зменшенням кількості сировини. Середня 

частка власної сировини деревообробної промисловості в Україні становить 20% 

[207]. Сировинна база деревообробної промисловості  Тернопільської області є на 

100% привізною. Основним видами продукції промисловості деревообробної 

промисловості є оброблені лісові матеріали; деревина, бруски, планки та фризи для 

паркетного або дерев’яного покриття підлоги; дерев’яні вікна, двері, їх рами та 
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пороги; дерев’яні будівельні вироби; струганий шпон, динаміка виробництва 

останнього подана на рис. 2.20.  

 

Рис. 2.20. Виробництво струганого шпону деревообробною промисловістю 

Тернопільської області, тис. м
3
 

 

Промисловість обробки деревини та виробництво виробів з деревини, крім 

меблів включає такі виробництва як: виробництво дерев’яних будівельних 

конструкцій та столярних виробів, лісопильне та стругальне виробництво, 

просочування деревини. Обсяги реалізованої промислової продукції даної 

промисловості мають позитивну тенденцію: у період 2005-2009 років обсяг зріс на 

46%, а за 2009-2012 рік додатково збільшився на 4%. Основна причина підвищення 

показників пов’язана з закупівлею іноземними фірмами шпону з натуральної 

деревини, при цьому український ринок заповнений шпоном іноземного 

виробництва гіршої якості і нижчої цінової категорії (рис. 2.21).  

 

Рис. 2.21. Експорт і імпорт оброблених лісоматеріалів у Тернопільській області, т 
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Основним підприємствами деревообробної промисловості в області є (рис. 

2.22): ТзОВ «Успіх», ТзОВ «Потуторський деревообробний завод», ТОВ «Темп 

паркет», фабрика меблів «Нова», ТзОВ «Ліском-Шпон», ТОВ «Піраміда», ТОВ 

«Санза-ТОП», ТзОВ «МАК Тернопіль», ТзОВ «Будсервіс», ТзОВ «Вудвей», ТОВ 

«Акант». Максимальна кількість підприємств зосереджена у Тернопільському і 

Бережанському районах.  

 

Рис. 2.22. Підприємства деревообробної промисловості Тернопільської області 

станом на 2013 рік 

 

У складі деревообробної промисловості виділяють три групи виробництв: 1) 

виробництва, які здійснюють первинну обробку деревини (лісопильне, 

шпалопильне); 2) вторинна обробка деревини (паркетне, фанерне, меблеве, 

деревостружкових плит, сірників, стандартних будинків і деталей та ін.); 3) хіміко-

механічна переробка деревини (деревоволокнистих плит, деревних пластиків). 

Переважна більшість підприємств області належать до першої і другої групи 

виробництва. 
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У переліку геоекологічних проблем деревообробної промисловості області 

основну увагу привертає проблема відходів, їх частка становить 58% від загального 

обсягу переробки сировини. У більшості випадків відходи даної галузі спалюють, це 

спричиняє потужне забруднення атмосфери, що у 7 разів перевищує нормативні 

рівні. У структурі викидів підприємств даної галузі на території області (рис. 2.23) 

на тверді речовини припадає 12%, решта 88% - газоподібні.  

 

Рис. 2.23. Структура викидів підприємств деревообробної промисловості 

Тернопільської області 

 

Максимально забруднюють атмосферне повітря такі типи виробництв [192] (у 

порядку спадання): меблеве виробництво – використання барвників, розчинників, 

шпаклівок, лаків, емалей, смол і клею, більшість газоподібних речовин виробництва 

належать ІІІ і ІV класу небезпеки (лідером даного типу виробництва є фабрика 

меблів «Нова»), лісопиляння (ТОВ «Санза-ТОП»), деревообробка (Потуторський 

деревообробний завод), плиткове і фанерне виробництво (ТОВ «Будсервіс ЛТД»), 

виробництво шпону (ТОВ «Ліском»). Основна проблема забруднення атмосферного 

повітря підприємствами деревообробної галузі полягає у відсутності на виробництві 

сучасних пристроїв для очистки, усі підприємства використовують - циклони і 

рукавні фільтри. Дані пристрої є технологічно відсталими, екологічно 

неефективними, енергозатратними [192]. Забруднення поверхневих вод 

здійснюється підприємствами другого типу виробництва, це відбувається через 
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механічні включення та продукти гідротермічного розкладу речовин, вуглеводів, 

продуктів ерозії, які містяться у скидах. Стічні води підприємств відносять до групи 

слабоагресивних, концентрація шкідливих речовин у них становить 5000-50000 

мг/м
3
. Стічні води підприємств містять домішки, які спричиняють каламутність води 

(суспензії, емульсії, патогенні організми), зміну кольору води (колоїдні речовини), 

зміну смаку і запаху (гази, розчинник, розріджувачі), мінералізацію (електроліти). 

Максимальний показник забруднення води фіксується при виробництві 

деревоволокнистих плит мокрим способом [192]. Даний виробничий процес 

продукує цілий перелік речовин від розчинних органічних до розчинних і 

нерозчинних хімічних, які утворюються у процесі проклеювання деревоволокнистої 

маси. Основна проблема очистки стічних вод підприємствами області - це 

відсутність очисного обладнання для вищеназваних типів забруднюючих речовин.  

Таким чином, основними геоекологічними проблемами деревообробних 

підприємств галузі Тернопільської області є: відсутність сучасного очисного 

обладнання, відсутність комплексного циклу переробки сировини, відсутність 

тенденцій щодо модернізації технології виробництва [192]. Деталізоване 

дослідження впливу на повітряне, водне і ґрунтове середовище, а також 

технологічні особливості виробництва, детальна структура викидів і скидів 

розглядається на прикладі конкретного підприємства у наступному розділі. 

2.2.6 Харчова промисловість 

Основа господарства Тернопільської області базується на харчовій 

промисловості, що заснована на історично сформованих природних та економічних 

умовах території дослідження. На виробництво харчових продуктів припадає 49% 

обсягів реалізованої продукції промисловості області [240]. Дана сфера виробництва 

розвивається динамічно, протягом останніх років спостерігаємо поступове 

збільшення обсягів виробництва (рис. 2.24). Позивна тенденція динаміки 

виробництва харчових продуктів у Тернопільській області базується на основних 

факторах: сільське господарство області виробляє 40% валового сукупного 

продукту області, 33% населення області працюють у аграрній сфері, проте 

переважна більшість підприємств спеціалізуються на переробці аграрної продукції. 
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Рис. 2.24. Обсяги реалізації промислової продукції харчової промисловості у 

Тернопільській області, млн. грн. 

 

Станом на 2001 рік область входила у десятку областей України за рівнем 

виробництва харчової продукції сільського господарства на одну особу [231]. 

Основним видами продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів у Тернопільській області є м’ясо, вироби ковбасні, масло вершкове, 

борошно, жирні сири, крупи, хлібобулочні вироби, цукор білий кристалічний, напої 

безалкогольні, води натуральні мінеральні, горілка та інші горілчані вироби, пиво та 

інші. Проаналізуємо динаміку виробництва окремих харчових продуктів та напоїв за 

період 1990-2013 роки. Виробництво м’яса та його субпродуктів скоротилось за 

вказаний період у 10 разів, ковбасних виробів у 14 разів, борошна у 3,5 раза, 

хлібобулочних виробів у 11 разів, безалкогольних напоїв у 5 раза, горілки та інших 

горілчаних виробів у 6 раза та пива у 4 раза. Зокрема, виробництво круп є 

стабільним протягом вказаного періоду, показник виробництва не опускався нижче 

6,5 тис. т на рік, а в окремі роки (1995, 2000, 2008, 2009) підвищувався на 56% [232-

240]. Виробництво мінеральної води має позитивну тенденцію, у порівнянні з 1990 

роком обсяги реалізації продукції зросли на 34%, у період 2006-2010 років річний 

показник збільшення об’ємів виробництва коливається у межах 7-9% (рис. 2.25).  
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Рис. 2.25. Обсяги виробництва жирних сирів, борошна і круп промисловістю 

Тернопільської області, тис. т 

 

Найпотужнішими підприємствами виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів є ТОВ «Тернопільський комбінат хлібопродуктів», ТзОВ 

«Бучачагропром», ТзОВ  «Надзбруччя Млин» (Підволочиськ), ПрАТ «Добра вода» 

(с. Млинівці Зборівський район), ПАТ «Опілля», ТОВ «Микулинецький бровар», 

ПП «Масар-Агро» (Копиченці), ВАТ «Екор» (Тернопіль), ПрАТ «Тернопілський 

молокозавод».  

 

Рис. 2.26. Підприємства харчовї промисловості Тернопільської області, 2013 рік 
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У 2012 року у зв’язку з банкрутством припинив промислову діяльність ЗАТ 

«Кременецький тютюновий ферментаційний завод» (рис 2.26). Найважливішими 

факторами розміщення виробництв харчової промисловості області є населення, 

сировинна база і транспорт. Основними проблемами виробництва є недостатня 

забезпеченість сировиною, зношеність основних фондів, орієнтація лише на 

місцевого виробника. У 2006-2010 роках 76% підприємств харчової сфери області 

завершили поточний рік з прибутками, на противагу періоду 2001-2004 років коли 

85% підприємств за економічними показниками були збитковими.  

2.2.6.1 Цукрова підгалузь 

За результатами виробничої діяльності у 2014 році зростання обсягу 

виробництва харчових продуктів забезпечено насамперед успішною роботою 

цукрових заводів області, які виробили 208,8 тис. тонн цукру. Показник зайнятості 

населення області у цукровій галузі становить 9,6%. Цукрова промисловість є 

однією з найстаріших виробництв області, і України загалом. Хоча цукрове 

виробництво виникло порівняно пізно, але завдяки технічному прогресу 

перетворилось на одну з найрозвинутіших галузей виробництва. Внаслідок 

технічного вдосконалення цукрових заводів подовжились сезони цукроваріння та 

покращилось використання сировини.  

Аналізу динаміки розвитку цукрової промисловості області доцільно розпочати 

з 90-х років ХХ ст. На даний період усі об’єкти галузі перебували у державній 

власності, усі цукрові заводи були забезпечені сировиною, яку стабільно постачали 

колгоспи. Найбільші обсяги виробництва на Хоростківському, Бучацькому та 

Кременецькому цукрових заводах. У 1995 році майже втричі знизилась 

продуктивність Хоростківського цукрового заводу. Дане підприємство втратило 

статус найпотужнішого у галузі, що пов’язано з занепадом колгоспів і постійною 

нестачею сировини для переробки. У 2000-му році повністю зупиняється 

виробництво на цукровому заводі «Поділля», який розташований поблизу обласного 

центру. Майже усі підприємства галузі працюють на межі рентабельності, більшість 

підприємств змінили форму власності - з державної на колективну. У 2005 році на 



78 

 

усіх підприємствах виробництво ведеться на мінімальному рівні. У 2010 році 

цукрові заводи опинились на межі банкрутства, цьому сприяли фактори як: 

застаріле обладнання, відсутність сировини, конкуренція на ринку цукру – всі ці 

фактори негативно вплинули на стан цукрової галузі області. Станом на 2012 рік 

лідерами виробництва цукру в області є Хоростківський і Чортківський цукрові 

заводи. Досі не відновили своєї діяльності підприємства, які зупинили виробничу 

діяльність у 2010 році. Деякі з об’єктів ввійшли у власність приватних холдингів 

(наприклад, Ланівецький цукровий завод належить агрохолдингу «Мрія-центр»). 

Уже двічі здійснювались спроби розібрати обладнання Кременецького цукрового 

заводу на металобрухт, але цьому завадили мітинги місцевих жителів та колишніх 

працівників підприємства. Через нестачу сировини щороку припиняє діяльність два-

три цукрові заводи. У 2013 році не запустили виробництво на Бучацькому, 

Борщівському, Кременецькому заводах. Станом на 2013 рік 6 з 8 цукрових заводів 

перебувають у власності агрохолдингу «Мрія». Виробництво цукру білого 

кристалічного цукровими заводами області подано на рис. 2.27.  

 

Рис. 2.27. Виробництво цукру білого кристалічного цукровими заводами 

Тернопільської області, тис. т 

 

Динаміка виробництва цукру білого кристалічного (рис. 2.27) засвідчує 

стабільність цукрового виробництва. Коливання виробництва тримається в 

442,4 

238,9 

152,5 
183,1 

229,7 

176,1 
148,5 

134,1 147,7 

208 208,9 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



79 

 

рамках 43-10%. Основна проблема цукрового виробництва пов’язана з 

забезпеченням сировиною. Загальна площа під цукровими буряками 

(фабричними) у 2012 році в порівнянні з минулим роком скоротилась майже на 

чверть. Проте завдяки високій урожайності цукристих виробництво зменшилося 

відносно 2011 року лише на 4,8%. 

На території Тернопільській області споруджено 9 цукрових заводів (рис 2.28): 

у містах — Борщів, Бучач, Збараж, Ланівці, Козова, Кременець, Хоростків, Чортків, 

селище Велика Березовиця. Найпотужніші з них — Чортківський, Кременецький, 

Хоростківський (рис. 2.28). Останні десять років багато цукрових заводів розпочали 

практику використання цукрової тростини як привізної сировини для виробничого 

процесу.  

 

Рис. 2.28. Підприємства цукрової галузі Тернопільської області, 2013 рік 

 

Цукрова промисловість на сучасному етапі розвитку економіки області була і 

залишається однією з найрозвинутіших галузей господарства території дослідження. 

Проте сучасний стан ринку цукру переживає серйозні проблеми, які загострюють 
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кризовий стан галузі. Основними проблеми галузі області є: застаріле технічне 

обладнання галузі, відсутність інвестицій, відсутність якісного насіннєвого 

матеріалу (половина насіння, що використовує галузь визнана неякісним), як 

результат зниження цукристості, що впливає на підвищення собівартості цукру, 

штучне доведення до банкрутства підприємств під час приватизації, ввезення на 

територію цукрової тростини (виробництво цукру з неї економічного вигідніше)[48].  

Основна проблема цукрової промисловості лежить у площині екології – це 

питання утилізації відходів, які продукує виробництво. На території області жоден 

цукровий завод не пов’язаний з суміжними виробництвами (наприклад виробництво 

цукру, спирту, дріжджів, вітамінів тощо). Як правило інші відходи використовують 

відгодівельні господарства, але сьогодні за відсутності потужних тваринницьких 

комплексів, відходи цукрової промисловості, а саме місця їх розташування – поля 

фільтрації, є джерелом значної частки забруднення атмосферного повітря області - 

65,4% (станом на 2013 рік) від загальної частки викидів цукрових заводів області.  

Вплив підприємств цукрової промисловості області  на компоненти довкілля 

можна оцінити як екологічно допустимий, проте повітряне середовище сезонно 

забруднюється такими видами забруднюючих речовин як оксиди вуглецю і сірки, 

які утворюються на певних стадіях виробництва цукру. Найгостріша проблема 

цукрової промисловості – це утилізація відходів виробництва цукру, адже сьогодні 

рівень розвитку науки і техніки дає можливість переробляти всі без винятку побічні 

продукти і відходи виробництва, не існує технічних обмежень для повного і 

раціонального їх використання. Деталізоване дослідження впливу на повітряне, 

водне і ґрунтове середовище, а також технологічні особливості виробництва, 

структура викидів і скидів розглядається на прикладі конкретного підприємства 

цукрової промисловості у наступному розділі. 

2.2.6.2 Спиртова підгалузь 

У структурі переробної промисловості Тернопільської області привертає увагу 

спиртова підгалузь, яка у 2011 році виготовила 15% промислової продукції регіону і 

більше 25% – товарної продукції харчової промисловості області [207]. Майже 95% 

у загальній структурі реалізованої продукції спиртової промисловості припадає на 
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продаж спирту, 0,5% – реалізація солоду, 4% - інша продукція. Виробництво спирту 

є одним із бюджетоформуючих факторів області, забезпечує економічну безпеку та 

технологічну незалежність. Економічно вигідно збувати не спиртову сировину, а 

саме алкогольну продукцію. Проте спиртова промисловість області експортує 95% 

спирту і лише 4% його припадає на виробництво горілчаної продукції.  У 2012 році 

в області припинили діяльність два горілчані заводи: «Калганофф» (Збараж) та 

«Шустов» (Бучач).  

Основи спиртового виробництва області були закладені у XVIII ст. у вигляді 

гуралень. Переважна більшість спиртових заводів області мають саме таку 

передісторію. Першим на території області був споруджений Хоростківський завод 

у 1840 році, у період 1905-1928 років було споруджено Новосілківський, 

Кобиловолоцький, Ковалівський, Борщівський, Залозецький, Зарубинецький та 

Марилівський заводи. У 1947 році завершують будівництво Козлівського заводу. 

Останнім на території області був споруджений у 1982 році Марилівський 

спиртзавод.  

Основною продукцією спиртової промисловості області є: спирт етиловий 

неденатурований (рис. 2.29) із вмістом спирту не менше 80%; спирт питний з 

вмістом спирту менше 45,4%; спирти, отримані дистилюванням з фруктів.  В області 

присутні виробничі потужності з виробництва коньяку, бренді та горілчаних напоїв 

та різної супутньої продукції (сивушне масло, барда, вуглекислоти, солод, ефіри та 

інше).  

 

Рис. 2.29. Виробництво спирту етилового спиртової у Тернопільській області, тис. т 
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Сировиною для промислового виробництва спирту є зернові культури. Майже 

78% сировини забезпечує аграрний сектор області. Проте технічний стан спиртових 

заводів є незадовільним. Окрім технічно оновлено і комп’ютеризованого 

Марилівського заводу, інші заводи є технічно відсталими об’єктами з великими 

затратами енергії і застарілим обладнанням. Розглянемо динаміку виробництва 

основних видів продукції спиртової промисловості області (рис. 2.30). 

.  

Рис. 2.30. Виробництво основних видів продукції спиртової промисловості 

Тернопільської області, тис. дал. 

 

У підпорядкуванні державного підприємства «Укрспирт»  Тернопільської 

області знаходяться 10 державних спиртозаводів, найпотужніші серед яких 

Хоростківський, Новосілківський, Марилівський, Мишковицький, Козлівський, 

Ковалівський, Кобиловолоківський, Зарубинський; їх загальна виробнича 

потужність складає 7,6 млн. декалітрів спирту. Виробництво напоїв представлене 

виробничими потужностями ПАТ «Галіція Дистилері» (Бучач), ТзОВ «Лікеро-

горілчаний завод Калганоф» (Збараж), ТДВ «Шустов-спирт» (Підволочиський район 

с. Новосілка), ТОВ «Чортківський горілчаний завод» (не працює з 2004 року). 
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Рис. 2.31. Підприємства спиртової промисловості станом на 2013 рік 

 

У 2012 запрацювали два підприємства спиртової галузі: Мишковицьке МПД 

ДП «Укрспирт» та Хоростківське МПД ДП «Укрспирт». У 2012 році на 

Хоростківському спиртовому заводі встановлено обладнання для виробництва 

біоетанолу, вартістю 70 млн. грн. Проте на даний момент лінія виробництва і досі не 

запущена. Виробничі потужності спиртових підприємств Тернопільської області 

використовуються на 78%, а окремих із них – на 20-30%. Підприємства, які 

використовують свої потужності менше ніж на третину, є нерентабельними. Так у 

2013 році зупинено виробництво Мишковицького заводу.  

Основними проблемами спиртової промисловості області є неповне 

використання сировини регіональних сільськогосподарських товаровиробників; 

відсутність кредитних ресурсів, які б дали змогу закуповувати місцеву сировину й 

забезпечити роботу галузі до нового врожаю; відсутність ринків збуту готової 
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продукції – ця проблема виникла ще близько десяти років назад; несвоєчасне 

повернення податку на додану вартість при експорті спирту за межі України, що 

призводить до вимивання обігових коштів спиртових заводів. Для комплексного 

вирішення порушених питань необхідно: в повному обсязі використовувати власну 

сировинну базу, особливо збільшити закупівлю зерна кукурудзи; на державному 

рівні визначитися з обсягами потреби спирту для внутрішнього споживання 

держави та експортних поставок, скласти список підприємств для виконання 

вказаного замовлення за критеріями високоефективної переробки й економічно 

обґрунтованої собівартості; перепрофілювати частину заводів на виробництво 

спирту-сирцю з подальшою передачею його на доробку спеціалізованим 

виробництвам із випуску паливного етанолу та синтетичних бензинів; перейти на 

нову модель господарювання, створивши асоціації, які об’єднали б підприємства-

виробники зерна, спиртові заводи й банківські установи з метою забезпечення 

безперебійної роботи спиртових підприємств, поповнення обігових коштів заводів 

та одночасного кредитування сільськогосподарської галузі. Ще один аспект 

оптимізації виробництва полягає у нераціональному використанні основного виду 

відходів цукрової галузі – меляси. Близько 90% спирту виготовляється з меляси, 

цінність якої у тому, що завдяки високому вмісту цукру, при її переробці 

спрощується технологічна схема, виключаються операції розварювання сировини та 

оцукрювання крохмалю ферментами солоду чи культур плісеневих грибів, а якщо 

ще врахувати  відсутність в суслі декстрину та неоцукреного крохмалю, що 

сповільнюють бродіння, як наслідок перелічених факторів - зменшуються витрати 

вуглеводів [50], що бродять, та збільшується вихід спирту, як результат знижується 

його собівартість.  

Екологічні аспекти впливу спиртових заводів на навколишнє середовище 

можна охарактеризувати на наступних стадіях. При виробництві спирту 

продукуються наступні забруднюючі речовини: карбамід (ІІІ клас небезпеки), 

С2Н5ОН (IV клас небезпеки), тальк (ІІІ клас небезпеки) [50]. Основна частка викидів 

спиртозаводу припадає на оксиди азоту та вуглецю, у незначній кількості 

виділяються такі гази: метан, сірководень, вуглекислий та оксиди азоту.  
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За ступенем інтенсивності впливу підприємств спиртової галузі на об’єкти 

навколишнього середовища найістотніших змін зазнає водний компонент. Це 

спричинено високою водоємкістю виробництва спирту, яка згідно групування за 

нормами витрат води виробництвами (за І.Я. Блехциним та В.І. Мінеєвим, 1981) 

знаходяться у групі максимальної водоємності  - більше 1000 м
3
/т. Щороку 

підприємства галузі скидають 374 млн. м
3 

стічних вод у поверхневі джерела. Таке 

інтенсивне забруднення поверхневих і підземних вод веде до підвищення дефіциту 

чистої води, необхідних для розбавлення забруднених стоків та втрати здатності  до 

самоочищення. Серед відходів технологічного процесу виробництва спирту можна 

виділити дві основні групи: шкідлива (сивушне масло, мелясна барда та головна 

фракція етилового спирту); нешкідлива (післяспиртова зернова барда, дріжджі та 

вуглекислота). З метою утилізації сухої барди, що утворюється в результаті 

перегонки і ректифікації, на більшості підприємств спиртової галузі, її висушують, і 

використовують як корм для худоби, мінеральне добриво, у будівництві як 

зміцнюючий матеріал. Для реалізації даного аспекту необхідні додаткові витрати на 

висушування сировини, через економічні причини підприємство немає можливості 

здійснювати цей процес, тому барду складують на полях фільтрації, загальна площа 

яких складає майже 1200 га, загальний обсяг утворення мелясної барди впродовж 

року складає 1,12 млн. м
3
 та 1,008-1,064 млн. м

3 
 зернової барди, яка на заводах не 

утилізується. Сивушне масло як побічний продукт викупляють підприємства для  

потреб лакофарбної та парфумерної промисловості. Деталізоване дослідження 

впливу на повітряне, водне і ґрунтове середовище, а також технологічні особливості 

виробництва, структура викидів і скидів розглядається на прикладі конкретного 

підприємства у наступному розділі. 

2.2.6.3 Молочна підгалузь 

Молочна підгалузь Тернопільської області є складовою частиною переробної 

промисловості. Пік розвитку молочної галузі Тернопільської області припадає на 

сімдесяті роки ХХ ст., у цей період було розпочато будівництво майже усіх 

молокопереробних заводів, які орієнтувались на виробництво молока, сиру і масла. 
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Зокрема, у Бучачі у 1972 році було побудовано маслосирзавод, який переробляв 35 

тисяч тонн молока в рік. 

Молочна промисловість охоплює наступні виробництва: тваринного масла, 

суцільномолочної продукції, концентратів сухого молока, масла, сиру, морозива та 

іншої молочної продукції. Виробництво продукції з незбираного молока, є однією з 

найбільш ефективних галузей господарства, принаймні у більшості країн світу, але в 

Україні вона тривалий період переживає серйозні проблеми, що значною мірою 

пов’язано з економічними факторами. Галузь, що стабільно давала значні експортні 

надходження ще недавно, зараз перетворилась у таку, де рівень рентабельності 

виробництва окремих молочних продуктів є вкрай низьким: масло вершкове - 8,1%, 

морозиво - 26,7%, продукція із незбираного молока - 2,7%.  

Загальноукраїнські тенденції не вплинули на динаміку виробництва основного 

продукту промисловості – молока. На початку 90-х років дана промисловість 

Тернопільської області займала провідне місце серед виробників інших областей. 

Проте 1995-2000 років її охопила економічна криза, як наслідок відбулось 

скорочення обсягів виробництва більшості молочних продуктів (рис. 2.33, рис. 2.34). 

Проте з 2005 року на ринку молочної продукції спостерігається стабілізація і 

поступове збільшення обсягів виробництва (рис. 2.32).  

 

Рис. 2.32. Динаміка виробництва рідкого молока  

у Тернопільській області, тис. т 
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Молоко і молочні продукти традиційно займали значну частку у раціоні 

харчування населення України. Молочна промисловість області включає наступні 

види молочної продукції: молоко оброблене рідке, сири сичужні, сир 

кисломолочний, сир плавлений, йогурт, кефір, сметана неароматизована, вершки, 

масло вершкове, морозиво, спреди та суміші жирів. Основна частка промислового 

виробництва припадає на: молоко – 43%, сметану – 15%, кефір – 11%, масло – 8%, 

сичужні сири – 7%. 

 

Рис. 2.33. Підприємства молочної промисловість Тернопільської області, 

 1990 р. (ліворуч), 2014 р. (праворуч) 

 

На даний момент найбільшими підприємствами молочної промисловість 

області є ПАТ «Тернопільський молокозавод», ПП «Чортківсир», ПАТ «Бучацький 

сирзавод», ПАТ «Борщівський сирзавод», ТзОВ «Шумський маслозавод», ПП 

«Альма-Віта», ТзОВ «Кременецьке молоко», ТзОВ «Галичина Ласунка» (рис. 2.33). 

Виробництво продукції на цих підприємствах значно зменшилося порівняно з 1990 

роком, наприклад: молока - у 12 раза, масла - у 5 раза, сиру - у 2,2 раза. Протягом 
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останніх років виникло чимало невеликих підприємств галузі, що розміщені як у 

невеликих містах, так і у сільській місцевості: ПП ««Альма-Віта» (с. Золотники 

Теребовлянського району), ТзОВ «Медобори» (с. Мшанець Зборівського району).  

Сьогодні галузь розвивається екстенсивним шляхом, її розвиток ускладнюється 

дією багатьох факторів, найбільш вагомі серед яких: сировинні, фінансові та 

споживчий попит. Серед основних причин кризи у галузі називають наступні: 

зниження кількості поголів’я корів, стабільне підвищення цін на молокопродукти 

(близько 2% на місяць), скороченням поголів’я худоби у приватних господарствах, 

які є основними постачальниками молока сьогодні, слабкий розвиток організованих 

форм молочного тваринництва, відсутність потужних молочних комплексів, 

відсутність дотацій на розвиток галузі. Переважна більшість підприємств галузі є 

молокопереробними за спеціалізацією, однак тотальний занепад тваринництва 

спричинив кризову ситуацію. Одним з оптимальних варіантів є вирішення проблем 

сировини у необхідній кількості та якості через інвестування у розвиток сировинної 

бази, шляхом створення сучасних молочних комплексів, де прерогатива належатиме 

крупним холдингам та консолідації з постачальниками сировини [51].  

На сьогодні на території області утримують 111 тисяч корів, але для стабілізації 

ситуації цю кількість необхідно збільшити мінімум вдвічі. Розвиток молочної галузі 

тісно пов’язаний з виробництвом молока у великих фермерських господарствах. 

Сьогодні в області спостерігається інша ситуація: зростає виробництво молока у 

дрібних господарствах приватного сектору та зменшується кількість молока, що 

вироблено сільськогосподарськими підприємствами. Необхідну якість виробленого 

молока сьогодні можуть забезпечити лише сільськогосподарські підприємства, у 

приватних підприємствах відсутні умови для дотримання технологічного процесу  

його виробництва. Тому молоко вироблене у дрібних господарствах відповідає 

вимогам другого ґатунку як несортове, тоді як фермерські господарства 

реалізовують екстра, вищий і перший ґатунок. Ситуація, що склалась не є 

унікальною, проте у більшості країн світу вона вирішилась за умови підтримки 

галузі з боку держави. У світі практикується встановлення мінімальної ціни 

закупівлі молока, на яку не впливає ринок [220]. Деталізоване дослідження впливу 
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на повітряне, водне і ґрунтове середовище, а також технологічні особливості 

виробництва, структура викидів і скидів підприємства молочної промисловості 

розглядається на прикладі конкретного підприємства у наступному розділі. 

Висновки до другого розділу 

Аналіз історичних особливостей розвитку промислових підприємств 

Тернопільської області дав можливість простежити хронологічні рамки становлення 

та розвитку промислового комплексу. Найбільш динамічними виявилися 60-80-ті 

роки минулого століття, впродовж яких відбулось формування основних галузей 

промисловості.  

Проведений порівняльний аналіз статистичних даних розвитку галузей 

промисловості за період з 1990 до 2012 років сприяв відбору дев’яти галузей 

промислового виробництва і їх конкретних підприємств як об’єктів еколого-

географічного дослідження промислового природокористування. Детальну 

характеристику проведено для гірничодобувної промисловості, металургійного та 

паливно-енергетичного комплексів, легкої та деревообробної промисловостей, 

харчової промисловісті з цукровою, спиртовою та молочною підгалузями. 

У характеристику включено наступні аспекти: загальне значення галузі для 

господарства області, історичні аспекти розвитку, специфіка сировинної бази, 

основні види продукції, територіальне розміщення підприємств (створено 

картосхему), освітлено проблеми і перспективи розвитку промисловості. 

Продемонстровано характер і особливості впливу підприємств галузей 

промисловості  на компоненти навколишнього середовища.  

Впродовж 1990-2013 років промисловий комплекс Тернопільської області 

зазнав значної трансформації, внаслідок чого змінилися структура виробництва, 

обсяги виробленої продукції, просторові та технологічні аспекти впливу 

виробництва на компоненти навколишнього середовища.  
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РОЗДІЛ 3 

ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗЕЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА КОМПОНЕНТИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

3.1 Бурдяківський спецкар’єр 

Серед підприємств видобувної промисловості об’єктом геоекологічного аналізу 

вибрано ТзОВ «Бурдяківський спецкар’єр», який спеціалізується на виробництві 

щебеню з будівельного каменю. Корисна видобувна сировина представлена 

рифовими і органогенно-уламковими вапняками, із мікрозернистою 

відкритокристалічною текстурою та структурою [226]. Бурдяківський спецкар’єр 

знаходиться у Борщівському районі Тернопільської області на північно - східній 

околиці селища Скала – Подільська на правому березі р. Збруч. Борщівський район 

займає перше місце в області за величиною запасів корисних копалин – 41,4 млн. м
3
.  

Кар’єр розробляється з 1973 року, його площа становить 119,0 га. Розробка 

родовища ведеться відкритим способом, двома уступами 12 м і 15 м, які знаходяться 

на горизонтах +200 м та +212 м. Кар’єр приурочений до орних земель і є 

найбільшим видобувним підприємством області за розвіданими запасами, які 

розміщені на цінних орних землях.  

 

Рис. 3.1. Територія промислового підприємства ТзОВ «Бурдяківький 

спецкар’єр» (вид з космосу) 

Загальна кількість гірської маси, яка видобувається на поверхню кар’єру 

становить 182,2 тис. т на рік, пуста порода з цього об’єму становить 23,2% (майже 
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42,2 тис. т) (2010 р.). В результаті технологічного процесу підприємством 

виробляється такі види кінцевої продукції як кам’яний бут та вапняковий щебінь 

п’яти фракцій (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає  

підприємство споживачам)  

№ 

з/п 
Вид продукції Річний випуск (тон) 

Кар’єр: 

1  Гірська порода (вапняк) 140 000 

Дробарно - сортувальний цех: 

1  Вапняк фр. 0-5 мм 11 000 

2  Вапняк фр. 5-10 мм 14 000 

3  Вапняк фр. 10-20 мм 34 300 

4  Вапняк фр. 20-40 мм 30 800 

5  Вапняк фр. 40-70 мм 42 000 

 

Технологія виробництва щебеню включає два основних етапи. Перший етап - 

це видобуток кам’яного буту, а другий - переробка буту на щебінь (дроблення та 

грохочення). На першому етапі проводяться так звані розкривні роботи, в результаті 

яких знімається верхній шар пухких осадових порід. Породи, що не містять 

корисних компонентів, поміщають у зовнішні та внутрішні відвали або 

використовують як будівельну мінеральну сировину (наприклад глини, піски, 

вапняки, крейда і інші). Для відділення гірської породи буряться буровим верстатом 

БТС-150 спеціальні шурфи (невеликого діаметра свердловини), куди закладаються 

вибухові заряди. Для руйнування гірських порід Бурдяківського кар’єру 

використовується вибухова речовина — амоніт 6ЖВ. Після добування сировина 

транспортується на дробильно-сортувальний цех для переробки. На цьому етапі 

гірська маса транспортується у дробарку первинного дроблення, де бут 

подрібнюється на шматки середнього розміру. Шматки гірської маси середнього 

розміру подаються у дробарку вторинного дроблення, де маса дробиться на шматки 
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дрібнішого розміру. Пуста порода, яка утворюється у процесі дроблення вивозиться 

у відвал. Технологічна схема виробничого процесу представлена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Технологічна схема виробництва щебеню «Бурдяківського 

спецкар’єру» 
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Підприємства видобувної промисловості завдають істотних порушень і змін 

природним ландшафтам і навколишньому середовищу, які проявляються у трьох 

основних напрямках: порушення земної поверхні, викиди в атмосферне повітря 

газових та пилових забруднюючих речовин, скиди у поверхневі водойми рідких 

стоків гірничих підприємств. 

Вплив на повітряний басейн ТзОВ «Бурдяківський спецкар’єр» здійснює 

через стаціонарні і пересувні джерела забруднення повітря власне кар’єру та 

дробарно-сортувального цеху промислового підприємства. Вплив останнього 

розглянемо через різносторонній аналіз виробничого процесу та вивчення основних 

стадії виробництва пов’язаних з екологічною небезпекою для довкілля. 

Підприємство розташоване на двох промислових майданчиках, відстань між якими 

становить 500 м, промисловий майданчик № 1 (кар’єр) промисловий майданчик № 2 

(дробарно-сортувальний цех). 

Перелік видів продукції, що виробляється на промисловому майданчику № 1 

(кар’єр) налічує одне найменування – вапняк, майданчику № 2 роздрібнюють 

гірську породу на вапняк різних фракцій. У структурі викидів забруднюючих 

речовин у навколишнє середовище розрізняють вісім основних інгредієнтів, серед 

яких найбільша частка належить оксидам вуглецю, діоксиду азоту, сполукам азоту, 

діоксиду та іншим сполукам сірки, сажі (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Структура викидів забруднюючих речовин кар’єру, % 
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Виробнича діяльність на території кар’єру спричиняє значне поступлення у 

повітряне середовище мінерального пилу. Для осадки пилу при бурінні свердловин 

здійснюється пиловловлення та мокра очистка пилу, під час проведення вибухових 

робіт запроваджено обводнення свердловини та попереднє зволоження забою. 

Транспортування гірничої маси у кар’єрі на зовнішні відвали супроводжується 

значним пиловиділенням. Найбільша інтенсивність спостерігається при 

використанні автосамоскидів. Автомобільні дороги із щебенево-гравійним 

покриттям у кар’єрі та особливо на відвалі - основні, постійно діючі джерела 

пилоутворення, вони утворюють пласт «надкар’єрного повітря» з стабільно високим 

вмістом пилу різних фракцій. У кар’єрі на частку доріг припадає 70-90% всього 

пилу, що викидається у повітря. Інтенсивність пиловиділення доріг при 

використанні автотранспорту у межах кар’єру складає 7000 мг/с, а на один самоскид 

припадає більше 10 кг зметеного пилу за добу. При роботі бульдозерів на відвалах 

виділяється 1500-2500 мг/с, а при роботі каменерізальних машин кар’єру 140-1200 

мг/с пилу 246. Задля попередження або зниження пиловиділення з кар’єрних 

автодоріг під час руху автотранспорту досягається шляхом зволоження поверхні 

автодоріг водою. У структурі викидів забруднюючих речовин дробарно-

сортувального цеху домінуючими є  пило-аерозольні викиди, частка яких 

наближається до 75% (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Структура викидів забруднюючих речовин дробарно-сортувального 
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Забруднення повітря здійснюється у процесі відкритої розробки родовища, це 

пил та газоподібні продукти, що виникають у результаті експлуатації транспортних і 

технологічних машин з двигунами внутрішнього згоряння, при проведенні 

вибухових робот та при виділенні газів із гірських порід. Обсяги шкідливих 

компонентів викинутих двигунами машин, бульдозерів і пересувних компресорів 

залежить від режиму роботи, регулювання паливної апаратури та якості палива. 

Склад викиду досить суттєво змінюється залежно від навантаження, із збільшенням 

якого значно збільшується концентрація сажі, оксидів азоту та вуглецю (табл. 3.2). 

На проммайданчику № 1 зафіксовано 7 джерел викидів шкідливих речовин в 

атмосферне повітря (це на два джерела забруднення менше ніж у попередньому 

році, завдяки ліквідації бурового верстату і дробарно-сортувальної лінії № 2), які 

викидають в атмосферу 8 видів шкідливих речовин.  

Таблиця 3.2 

Інтенсивність викидів основних шкідливих компонентів вихлопних газів 

двигунів автотранспорту кар’єру 

Марка автомобіля 
Інтенсивність виділення, мг/с 

Окис вуглецю Окис азоту Акролеїн 

КрАЗ-256 202,2 175,9 138,6 

БеЛАЗ-540 263,9 39,1 17,9 

БеЛАЗ-548 1156,0 1305,0 6,0 

 

Загальна класифікація джерел забруднення при проведенні гірничо-видобувних 

робіт виглядає наступним чином: 1) масові буро-видобувні роботи; 2) різка каменю; 

3) вантажно-розвантажувальні роботи;  4) виділення пилу з виробок; 5) процес 

подрібнення порід; 6) поверхні, що пиляться. Загальна кількість джерел забруднення 

атмосферного повітря кар’єру налічує 34 точки, їх можна поділити на первинні та 

постійні, при цьому 33 з них неорганізовані і лише 1 джерело організоване. Джерела 

викиду можна відповідно класифікувати на точкові, лінійні і рівномірно розподілені 

(табл. 3.3). На території проммайданчику № 2 зафіксовано 26 джерел забруднення 

атмосферного повітря. У 2009 році ліквідовано 5 джерел через виведення з 
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виробництва дробарок ДКТ-2200 та СМД-75, зафіксовано 13 видів шкідливих 

речовин, що викидаються стаціонарними джерелами. 

Таблиця 3.3 

Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин кар’єру 

Нумерція 

джерела 

забруднення 

Характеристика джерел забруднення 

Потужність 

викиду 

(т/рік) 

дж. 101 

(неорганізоване) 

виймально-погрузочні роботи на вскритті (пил 

неорганічний з вмістом SiO2 - 20-70%) 
0,253 

дж. 102 

(неорганізоване) 

перевозка вскриші (пил неорганічний з вмістом 

SiO2 - 20-70%, оксид вуглецю, діоксид азоту, 

вуглеводні, сажа, сірчистий ангідрид, 

бенз(а)пірен) 

0,783 

дж. 103 

(неорганізоване) 

формування відвалу вскриші (пил неорганічний 

з вмістом SiO2 - 20-70%, оксид вуглецю, діоксид 

азоту, вуглеводні, сажа, сірчистий ангідрид, 

бенз(а)пірен) 

0,014 

дж. 104 

(неорганізоване) 

бурові роботи (пил неорганічний з вмістом SiO2 

- 20-70%) 
0,216 

дж. 105 

(неорганізоване) 

вибухові роботи (оксид вуглецю, діоксид азоту, 

пил неорганічний SiO2 - 20-70%,) 
0,249 

дж. 106 

(неорганізоване) 

виймально-погрузочні роботи при видобуванні 

породи (пил неорганічний з вмістом SiO2 - 

20%); 

0,056 

дж. 107 

(неорганізоване) 

перевозка породи (пил неорганічний з вмістом 

SiO2 20%, оксид вуглецю, діоксид азоту, 

вуглеводні, сажа, сірчистий ангідрид, бензапірен 

1,469 

 

Технологічна схема виробництва щебеню на дробарно-сортувальній лінії 

розпочинається з кузова автомобіля, проходить численні дробарки і грохоти, і 

потрапляє у бункер для завантаження транспорту. За інтенсивністю забруднення 

дробарно-сортувального цеху верхні позиції рейтингу займають стрічкові конвеєри 

№ 5, 7-10, 12, 13 з середньою потужністю викиду 2,319 т/рік, площадки зберігання 

фракцій 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм – середня потужність 0,907 т/рік, 

відповідно такі об’єкти як пост електрозварювання і газорізки, пункт вулканізації 

займають останні позиції. Загальна динаміка викидів підприємства подана на рис. 

3.5. 
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Рис. 3.5. Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин 

«Бурдяківським кар’єром», т/рік 

 

Ще один аспект типології забруднення повітряного басейну промислового 

підприємства - джерела залпових викидів. На даний момент вибух – єдине відоме 

джерело енергії,  спроможне відділити міцну скельну породу від масиву під час 

розроблення корисних копалин та руйнувати її на шматки потрібних розмірів. 

Частка  вибухових робіт у кар’єрі становить 25-30% загального обсягу викидів. 

Підраховано, що при середніх за розмірами вибухах на кар’єрі у повітря одноразово 

викидається на значну висоту до 100-200 т пилу, шкідливі гази викидаються на 

висоту 200-300 м і поширюються далеко за межі контуру кар’єра. Так, в залежності 

від місця взяття проб, концентрація забруднюючих речовин після масового вибуху 

становить: на уступі - 0,06% чадного газу (СО) і 0,65% діоксиду вуглецю (СО2), в 

траншеї відповідно 0,15 і 0,85, за лінією кар’єра - 0,065 і 0,40%. В усіх місцях 

виявлено сліди діоксиду азоту (NО2) (табл. 3.4). При цьому тривалість зниження 

концентрації чадного газу до гранично допустимих норм становить від 2 до 14 днів. 

Необхідно відмітити, що при вибухових роботах, особливо при масових вибухах, у 

повітря надходить значна кількість газоподібних продуктів, загальний обсяг яких 

нерідко сягає тисячі тонн. Частинки пилу розмірами 10 мкм досягають максимальної 

відстані приблизно 1000 км за 2-3 доби. 
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Таблиця 3.4 

Характеристика залпових викидів території кар’єру 

№ 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

К
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г/сек кг/год 

105 

Пил неорганічний, 

який містить 

діоксид кремнію 

70-20% 

03000 2908 23.1 83.16 
18 разів в 

рік 
10 хв 0.249 

Діоксид азоту  04001 301 2.24 8.064 
18 разів в 

рік 
10 хв 0.024 

Оксид вуглецю  06000 337 12.76 45.936 
18 разів в 

рік 
10 хв 0.138 

 

Пилогазова хмара рухається за вітром, а з неї випадають пилові частинки, 

забруднюючи навколишню територію, причому щільність випадіння пилу  

зменшується з віддаленням хмари від місця вибуху. Встановлено, що пилинки 

розміром 100 мкм випадають із хмари на відстані 15-20 км, а час перебування їх в 

атмосфері дорівнює приблизно 1-й годині [278].  

Створена модель ареалу забруднення атмосфери «Бурдяківським 

спецкар’єром» демонструє характер розподілу забруднюючих речовин в просторі за 

їх інтенсивністю (рис. 3.6). У зоні найбільших перевищень ГДК знаходяться 

населені пункти: Бурдяківці, Гуштин, селище Скала-Подільська, села Цигани та 

Лосяч Борщівського району Тернопільської області та села Збиж, Жабинці, 

Долинівка Хмельницької області. Вони знаходяться у другій зоні перевищення ГДК 

викидів забруднюючих речовин, що створює небезпеку для їх населення. В зоні 

забруднення проживає близько 10 тисяч осіб. 



99 

 

 

Рис. 3.6. Ареали забруднення атмосфери в межах розташування  

ТзОВ «Бурдяківський спецкар’єр» 

 

Гірничі розробки спричиняють вплив на водне середовище через порушення 

гідрогеологічних умов території. Вплив промислового підприємства на екологічний 

стан водного середовища проявляється шляхом: 1) зміни водного режиму території; 

2) забруднення води; 3) засмічення води. При гірничих роботах найсуттєвіші зміни 

виникають у горизонтах підземних вод, оскільки порушується їх: захищеність від 

зовнішнього впливу, характер фільтрування і просочування дощових вод, цілісність 

водоносних горизонтів, розподіл поверхневого стоку. Кар’єр знаходиться у долині 

річки Збруч і потічку Брідок. Складування відвалів, створених у процесі розробки 

кар’єру, спричиняють перешкоди для поверхневого стоку. У найнижчій площині 

кар’єру утворилась заболочена водойма площею 0,61 га. Вода, яка просочується у 

тіло відвалу, інтенсифікує процеси вивітрювання, зокрема, осідання та видозміну їх 

форм. Забруднення води носить механічний характер, з підвищеним вмістом 

мінералів. Атмосферні опади, які випадають на відвали, стікаючи з зовнішніх 
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схилів, змивають гірські породи і забруднюють ними прилеглі території, у тому 

числі поверхневі води річки Збруч і потічку Брідок.  

Відходи підприємства становлять 25% обсягу видобутої породи. На території 

підприємства накопичено сотні тисяч тон пустої породи складеної у відвали. Великі 

маси відвальних порід створюють статичний тиск на поверхню землі. На 

відпрацьованих територіях такі навантаження призводять до прогинання поверхні та 

підвищення рівня ґрунтових вод. Зони просадок на рівнинних територіях навпаки, 

заболочуються і вибувають з господарського користування. При натурних 

дослідженнях помічено збіднення складу рослинності та низьку біологічну 

продуктивність території прилеглої до кар’єру, що можна пояснити підвищеним 

рівнем забруднення повітря мінеральним пилом, який вкриваючи поверхню рослин 

перешкоджає фотосинтезу. 

3.2 Гусятинська компресорна станція 

Гусятинська компресорна станція є технологічною частиною газотранспортної 

мережі, тому розглядаємо її як промисловий об’єкт паливно-енергетичної 

промисловості Тернопільської області, котра має незначну частку у галузевій 

структурі господарства. Забезпечення території області природним газом 

відбувається завдяки магістральним газопроводам: «Торжок-Долина», «Дашава-

Київ», «Союз», «Уренгой-Ужгород». Основне призначення Тернопільського ЛВУ 

МГУ полягає у наданні послуг з транспортування природного газу споживачам 

області.  

Компресорна станція (далі КС) «Гусятин» розташована у с. Сидорів 

Гусятинського району Тернопільської області, входить до складу Барського 

лінійного виробничого управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз». 

Даний об’єкт у 2009 році було введено у перелік особливо важливих об`єктів 

нафтогазової галузі України. Будівництво компресорної станції було розпочато у 

1977 році колективом угорських будівельників, це сприяло промисловому розвитку 

та житловому будівництву міста Гусятин, проте основні етапи спорудження станції 

тривали у процесі прокладання газопроводів «Оренбург-Західний кордон СРСР» і 

«Уренгой-Помари-Ужгород». Сьогодні станція є вузловим об’єктом газопроводу 
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«Київ-Західна Україна».  

Технологічна характеристика підприємства включає 3 КС: компресорна 

станція-20, компресорна станція-38, компресорна станція-38 Б. Технологічне 

завдання КС полягає у збільшення енергії газу і перекачування його лінійною 

частиною газопроводу. На Гусятинській КС цей процес відбувається у наступній 

послідовності: 1) одоризація - надання природному газу специфічного запаху 

шляхом продуванням етилмеркаптаном (С2Н5SH)) у блок очистки і підготовки газу; 

2) збільшення тиску газу до величин, які визначаються міцністю труб і устаткування 

завдяки роботі газоперекачувальних агрегатів. 

На даний момент наявні два основні види компресорних станцій – обладнані 

відцентровими нагнітачами з приводом від газотурбінних двигунів (1958) або 

електродвигунів (1974). Компресорні станції з поршневими газоперекачувальними 

агрегатами забезпечують високий ступінь стиснення газу, завдяки чому їх широко 

застосовують на станціях підземного зберігання газу. Компресорна станція 

«Гусятин» на даний момент обладнана газомоторним компресором, проте у 2009 

році було прийнято рішення про переобладнання КС «Гусятин» газотурбінним 

приводом, що забезпечувало б більшу продуктивність перекачування газу та вищий 

ККД. Проте ця технічна модернізація об’єкту спричиняє збільшення робочих 

валових викидів забруднюючих речовин.   

Основні показники, що характеризують режим роботи КС це тиск газу на вході 

і виході та пропускна здатність КС. Дані про параметри роботи станції не 

розголошуються. У статті Б. Патона, Б. Халатова «Чи допоможуть газові турбіни 

подолати проблеми енергосистеми України?» (Дзеркало тижня, №47 (726) за 13-

19.12.2008) розглянута класифікація КС України щодо переобладнання їх на 

електропровід, в основному за рахунок їх переведення на зовнішнє 

електрозабезпечення. У статті виділено три групи КС серед них найкращі показники 

для переобладнання у першої, до якої належать компресорні станції «Первомайськ» 

і «Гусятин» на газопроводі «Союз» і КС «Задніпровська» на газопроводі «Єлець—

Кременчук—Кривий Ріг». 
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Вплив на повітряне середовище компресорної станції є максимальним. 

Підприємство очолює рейтинг забруднювачів повітряного середовища області з 

року у рік. Даний об’єкт знаходиться у списку екологічно небезпечних підприємств 

Тернопільської області. Гусятинська газокомпресорна станція є однією з 

найбільших забруднювачів повітря Тернопільської області, частка її викидів у 

загальному обсязі становить від 6,3% до 8,7%. 

Аналізуючи технологічні особливості діяльності газокомпресорної станції 

«Гусятин» необхідно зауважити, що основними небезпечними чинниками у зоні дії 

КС, що впливають на природне, виробниче та соціальне середовище, є: хімічне 

забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів шкідливих речовин 

технологічним обладнанням станцій; хімічне забруднення виробничого середовища 

(робочої зони) внаслідок неорганізованих викидів шкідливих речовин при 

пошкодженні технологічного обладнання; шумове забруднення навколишнього 

середовища, джерелом якого є газоперекачуючі агрегати різних типів; наявність 

вибухо- і пожежонебезпечних речовин, що можуть створити техногенну небезпеку 

при утворенні вибухопожежних газоповітряних сумішей. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин у повітряне середовище має 

тенденцію до скорочення в останні роки за рахунок зменшення обсягів 

транспортування газу (рис. 3.7). 

 

Рис.3.7. Викиди компресорної станції «Гусятин», т/рік 

 

1 232,3 

2 340,1 

1 097,2 

4 199,2 

2 594,1 

762,1 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1990 1995 2000 2005 2010 2012



103 

 

У загальному якісному складі викидів компресорної станції переважають: 

оксиди вуглецю - 51%, оксиди азоту – 24%, природний газ – 23%, інші речовини – 

2%. КС «Гусятин» обладнана газомоторним компресором, у структурі викидів 

забруднюючих речовин якого переважає діоксид вуглецю (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Структура викидів КС «Гусятин»,% 

 

Варто зазначити, що КС «Гусятин», яка належить до КС газопровіду «Союз» 

(22 КС) оснащена агрегатами ГТК-10І, що були закуплені без фірмового 

теплоутилізаційного обладнання. ККД цих агрегатів становить 25,7% і вони мають 

високу температуру викидних газів, біля 531°С. Втрати теплоти однієї КС, що має 

сім агрегатів ГТК-10І, які працюють за технологічною схемою «5+2», еквівалентні 

втраті 15 000 м
3
 природного газу за годину.  

Згідно проведених розрахунків, і створення просторової моделі викидів над 

станцією (рис. 3.9) сформована умовно чиста зона, де площа з найменшими 

показниками вмісту шкідливих речовин з радіусом від 100 м до 500 м має загальну 

площу 0,2 км
2
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Рис. 3.9. Ареали забруднення атмосфери в межах розташування 

Гусятинської КС 

 

Наступна зона характеризується підвищенням вмісту шкідливих речовин, факел 

викиду деформується і наближається до поверхні землі, це точки в радіусі від 500 м 

до 1 км. З відстані 1 км розпочинається поступове зниження вмісту шкідливих 

речовин, і на відстані 10 км від джерела викиду показник разової концентрації 

становить 0,5 ГДК. Конвективні потоки повітря розбавляють концентрації 

забруднюючих речовин, а форма зони їх поширення  набуває еліпсоподібного 

вигляду, витягнутої з північного заходу на південний схід. Найбільшу небезпеку 

ГКС створює для жителів с. Сидорів та населених пунктів Суходіл, Криків, 

Шидлівці, Зелена. В зоні забруднення проживає близько 2 тисяч осіб.  

Вплив на водне середовище підприємство здійснює відчутний, що 

характеризується споживанням значних обсягів води і скидом скотів з підвищеною 

температурою. Посиленням впливу є недосконала організація технічного 

водопостачання, послабленням - наявність фільтрів і скидних пристроїв. Основними 

факторами впливу на поверхневі води є скиди КС з підвищеною температурою, що 

формує локальне підвищення температури, яке негативно позначається на 
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температурному режимі водойми та зменшенні вмісту у воді розчиненого кисню. На 

рис. 3.10 зображено динаміку використання води підприємством впродовж 1990-

2012 років. Загальна динаміка зниження водозабору пов’язана зі зменшенням 

обсягів виробництва через економічні причини. 

 

Рис. 3.10. Використання води КС «Гусятин», тис. м
3
 

 

У 1990-2000 рр. помітна різниця у обсягах забору і скиду води, після 2005 року 

ця відмінність зникає. Це пов’язано зі спорудженням підприємством власної 

свердловини, оскільки до її спорудження підприємство здійснювало 

водозабезпечення населення навколишніх  пунктів, при цьому частка власних 

потреб підприємства становила лише 25% загального обсягу. Основна проблема 

підприємства полягає у скиді вод з систем охолодження компресорів, що 

спричиняють теплове забруднення. Оскільки територія області майже не охоплена 

системою каналізаційних споруд, окрім обласного і районних центрів, КС здійснює 

водовідведення у річку Збруч. Вплив на грунт підприємство здійснює незначний, 

оскільки станція функціонує за рахунок згорання природного газу, тому на території 

відсутні відвали золи або склади палива.  

3.3 Металургійне підприємство «Булат» 

На території Тернопільської області ливарне виробництво сформувалось у 

самостійну галузь у XVIII-XIX ст. Період його активного розвитку припадає на 

36 

56 

15 

21 

13 

7,7 

33,6 

52 

8 

21 

13 

7,7 

0

10

20

30

40

50

60

1990 1995 2000 2005 2010 2012

забір 

скид 



106 

 

перше десятиліття радянського періоду. Активний розвиток сільського господарства 

в області зумовив необхідність виробництва деталей до сільгосптехніки. До 1990 

року частка ливарного виробництва області становила до 5% від загальної частки 

металообробки. Після 1990 року обсяг ливарного виробництва зменшився на 71%. 

Публічне акціонерне товариство «Булат» є одним з небагатьох діючих ливарних 

підприємств Тернопільської області. У 1954 році було розпочато будівництво 

заводу, діяльність підприємство розпочало у 1956 році з відкриттям чавунно-

ливарного цеху, в якому виготовлялись вироби для сільгосптехніки. В 1989 році 

Микулинецьким ливарно-механічним заводом було збудовано сталеплавильний цех, 

проте випуск стального литва розпочато лише у 1990-1991 роках. З 1997 року завод 

перейменовано в акціонерне товариство «Булат». 

Підприємство розташоване у смт. Микулинці Теребовлянського району, це 

найпотужніший об’єкт промисловості у селищі, де працює 60 технічних працівників 

та 80 осіб адміністративного персоналу. ПАТ «Булат» займає велику промислову 

площу - 10 га. Основна спеціалізація підприємства - це випуск чавунного і стального 

литва високої якості, механічна обробка литва та виконання індивідуальних 

замовлень, металообробка. На підприємстві наявні основні виробничі цехи: 

чавунно-ливарний (призначений для виплавки чавунних відливок), сталеплавильний 

(призначений для виплавки на печі сталевих і чавунних відливок), 

механоскладальний цех (призначений для механічної обробки, фарбування ливарної 

продукції, випуску готових металовиробів, надання послуг по металообробці). Для 

виробництва необхідна достатня кількість сировини, яку постачають з різних 

регіонів України: кокс (1200 т), шихта (330 т), розплави, вапняк (250 т), піщано-

бентонітова і формувальна суміш, бентоніт, свіжий пісок, вода, шамотна 

(вогнетривка) цегла, деревина (100 м
3
), сталь (2610 т), чавун (3000 т). Потужність 

підприємства залежить від діаметру вагранки (вертикальна піч для плавки чавуну), 

коливається у межах від 2 до 4 т/год. Виробнича потужність об’єкту складає 3000 

тон чавуноливарних деталей, 2600 тон сталевих деталей на рік. Лиття на даний 

момент є найбільш економічним способом обробки металу. Шляхом лиття можна 

одержати виріб будь-якої форми і майже з усіх металів, при цьому більшість деталей 
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складної конфігурації виготовити можливо лише через  цей процес. Серед 

заготовок, які використовують у машинобудуванні, виливки за сумарною масою 

посідають друге місце після зварювання. Основними матеріалами для лиття є чавун, 

сталь, сплави на основі алюмінію, міді, магнію, цинку, титану та інші. 

Найпоширенішим у світовому масштабі є чавун (до 80%). 

 Технологічна схема виплавки чавуну включає наступні стадії: 1) розрахунок 

шихти  і підготовка шихтових матеріалів (шихта повинна складатись з рафінованого 

чавуну – 100%, феросиліцію – 1%, сфероподібного і графітизуючого 

модифікаторів); 2) підготовка печі і ковша (очистка печі та ковша від залишків 

попередніх плавок, нагріття ковша до 800°С); 3) плавка та заливка форм 

(завантаження чавуну у піч, взяття проби на хімічний аналіз, нагріття металу до 

1450°С, влиття чавуну у ківш для модифікування, протягом 10 хвилин перемістити 

чавун на дзеркало металу, яке вкрите графітизатором). Технологія виготовлення 

художнього литва розпочинається з етапу створення форми зразка з дерева, чавуну 

чи алюмінію у столярному цеху. Рік тому підприємство закупило слюсарний 

автомат, який завдяки програмному забезпеченню може виготовити будь-який 

елемент з деревини. На основі зразка відбивають піщані форми, у які вручну 

заливають гарячий метал.  

 Ринок збуту підприємства обмежується ціною транспортування виробів. ПАТ 

«Булат» одне з найпотужніших підприємств Західної України. Художнє литво на 80-

90% закуповують обласні центри для потреб освітлення, рекреації, формування 

урбосередовища. Вироби для машинобудування експортуються у Російську 

Ферерацію, Чеську Республіку, проте 80% реалізується на території України.  

Вплив на повітряне середовище підприємством здійснюється через 16 

організованих та 15 неорганізованих джерел забруднення повітряного середовища. 

Перше місце за інтенсивністю викиду шкідливих речовин займають дільниці 

ливарних цехів, пов’язані із складуванням, переробкою та використанням шихтових 

та формівних матеріалів - місце складування шихти, приміщення приготування 

бетонітові суміші тощо. На території розвантаження сипучих матеріалів (коксу, 

вапняку, піску) виділяється у середньому до 2-2,5 кг/год пилу на одиницю 
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працюючого обладнання. Ливарне виробництво особливо забруднює повітряне 

середовище, оскільки діяльність пов’язана з великою кількістю викидів 

суспендованих мікроскопічних частинок та волокон. Цех, де відбуваються лако-

фарбні роботи забруднює повітря небезпечними хімічним речовинами як ацетон, 

толуол, уайт-спирт, бутилацетат, етилацетат, ксилол. Процес зварювання металів 

відбувається у середовищі чадного газу, при цьому виділяються оксид Нітрогену, 

оксид феруму, оксид вуглецю, хром (VІ). 

Загальна динаміка викидів підприємства логічно пов’язана з об’ємами 

виробництва.  Після зміни форми власності, у 2005 році спостерігаємо потужне 

збільшення обсягів виробництва. Проте криза 2008-2010 рр. відчутно вплинула на 

його діяльність – відбулось скорочення виробництва у 10 разів (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Викиди ПАТ «Булат», т/рік 

 

Максимальну частку у структурі викидів підприємства складають пил та гази, 

це пов’язано з тим, що їх важко вловлювати та відводити. Їх кількість при 

виробництві однієї тонни виливків зі сталі або чавуну становить у кг: пилу – 50, 

оксиду сірки (ІІ) – 1,5-2, вуглекислого газу – 250, вуглеводнів – 1. Окрім того, 

виділяються такі шкідливі гази як фенол, формальдегід, фурфурол, ацетон, бензол та 

інші. Їх загальна кількість невелика, але становить небезпеку через токсичність (рис. 

3.12).  
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Рис. 3.12. Структура викидів ПАТ «Булат», % 

 

 У створеній просторовій моделі ареалу полів забруднення повітряного 

середовища підприємства (рис. 3.13) виділено 4 зони інтенсивності поширення 

забруднюючих речовин. У зонах небезпечного впливу знаходяться селище 

Микулинці та с. Конопківка з відомими санаторно-лікувальними закладами, с. Воля. 

У газах, які відводяться від ливарного виробництва та викидаються в атмосферу, 

пил складається з дрібнодисперсних часток, а вміст вільного діоксиду кремнію 

доходить до 80%, тому існує можливість виникнення серед населення, яке живе 

поблизу заводу (на іншій стороні вулиці), професійних захворювань.  

 

Рис. 3.13. Ареали забруднення атмосфери в межах розташування ПАТ «Булат» 
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Вплив на водне середовище підприємство здійснює через водозабір і скид 

стічних вод (рис. 3.14). Водозабір проводять з свердловини і поверхневих джерел, а 

саме річки Серет. Загальний об’єм водозабіру становить 41 тис. м
3
. У 2006 році 

підприємство перейшло на використання води з двох свердловин, що споруджені на 

його території. Скид здійснюється в очисні споруди ПМП «Комунекосервіс».  

 

Рис. 3.14. Динаміка обсягів водокористування ПАТ «Булат», тис. м
3
 

 

Після 2006 року водозабір з річки Серет законсервовано, сьогодні підприємство 

використовує воду з власної свердловини. Різниця в водозаборі і скиді до 2012 року 

пояснюється необхідністю водозабезпечення населення прилеглих житлових 

будинків.  

Вплив на грунт підприємство здійснює через наявність на території площ 

зайнятих під відпрацьовані матеріали виробництва. Приблизно чотири п’ятих всіх 

виливок отримують в одноразових піщаних формах. Піщана суміш для форм є 

одноразовою, після виплавки вона втрачає свої первинні властивості, тому 

утилізація використаних піщаних форм є невирішеною проблемою виробництва. 

Тверді відходи ливарного виробництва, потрапляючи у відвали, являють собою в 

основному відпрацьовані ливарні піски, невелику частину (менше 10%) складають 

металеві відходи, кераміка, деревина, сміття та інше. У ливарному виробництві на 

одну тонну виливків утворюється від 1 до 3 тонн відходів, що містять відпрацьовану 
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та невикористану суміш, шлаки, пил, гази. Дані відходи виробництва складаються 

на території підприємства, що є нераціональним рішенням. 

3.4 Текстильне підприємство «Текстерно» 

На початку 90-х років легка промисловість Тернопільської області відносилась 

до числа пріоритетних, які визначали розвиток промисловості. На даний момент 

галузь знаходиться у кризовому стані. Сьогодні практично всі підприємства легкої 

промисловості приватизовані, а ті, що знаходяться у державній власності, 

становлять менше 1%. У її складі виділяють текстильну, швейну і галантерейну 

галузі. На текстильну - припадає 65% промислового виробництва продукції легкої 

промисловості, 20% забезпечують підприємства з пошиття одягу, решту - 

підприємства  з виробництва взуття та галантерейних виробів із шкіри. Найбільшим 

підприємством текстильної галузі є ПАТ «Текстерно» у місті Тернополі, яке за 

потужністю належало до найбільших в Україні виробників бавовняних тканин. 

Процвітаюче за радянського періоду виробництво у роки незалежності занепало. 

Основна причина такої ситуації – неможливість конкурувати з гіршою за якістю, але 

набагато дешевшою продукцією китайського виробництва.  

Підприємство було засноване у 1968 році, як об’єкт з повним виробничим 

циклом переробки бавовняного волокна у тканину. Підприємство спеціалізується на 

виробництві тканин: відбілених, набивних, гладко-фарбованих (ситець, бязь, сатин, 

марлі, рушники), тканин для спецодягу. Підприємство складається з трьох основних 

виробництв: прядильного, ткацького та обробного. У 2006 році на підприємстві була 

проведена повна реконструкція, з технічним переоснащенням усіх цехів та 

виробничих ділянок з встановленням новітніх технологічних ліній та обладнанням 

провідних європейських фірм (Truetzshler, Schlafhorst, Goller, Кuesters, Моnforst, 

Zimmer). Основною продукцією підприємства є прядиво бавовняне (2,5 тис. т), 

тканини бавовняні (15,5 тис. м2), тканини з ниток синтетичних (13,9 тис.м2), тканини 

лляні (205,5 тис.м2). Пряжа підприємства (трикотажна і ткацька) сертифікована за 

стандартом ISO 9001 згідно міжнародних норм.  

Технологічна схема прядильного виробництва розпочинається з попередньої 

обробки сировини для виробництва пряжі - тонковолокнистої бавовни. Виробництво 
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проходить у двох цехах: сортотіпальному і власне прядильному. У сортотіпальному 

цеху відбувається тіпання пряжі і її очищення від домішок і сміття, чесання і 

витягування волокон. У прядильному цеху здійснюється кінцевий етап виробництва 

– власне прядіння через потоншення, скручування і намотування пряжі (рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Схема виробничого циклу ПАТ «Текстерно» 

 

Технологічні процеси ткацького виробництва спрямовані на отримання 

«суворої» тканини. На першому етапі відбувається перемотування пряжі на 

мотальні установки. Далі розпочинається процес снування – намотування певної 

визначеної кількості ниток на снувальний станок. Наступний етап обробка пряжі 

спеціальним крохмаловмісним розчином для збільшення міцності ниток. Далі нитки 

намотують на ткацькі нової і зв’язують вузлами їх кінці і протягують через цілу 

систему ткацьких гребенів, таким чином здійснюючи ткання суворої тканини на 

верстатах. Обробне виробництво здійснює обробку суворої тканини, надаючи їй 

споживчих властивостей, включає три основні ланки технічної переробки: 

вибільний, оздоблювальний і друкарський цехи. У вибільному цеху тканину 

оброблюють розчином окиснювачів, які нейтралізують оцтовою кислотою. Далі 

відбувається процес мерселізації – обробка тканини гідроксидом Натрію з 

подальшою нейтралізацією. Останній етап – просушування та вирівнювання по 

ширині на сушильно-ширильній машині. У оздоблювальному цеху проводять 

операції обробки (рис. 3.15), які умовно можна поділити на хімічні і механічні. 
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Хімічній обробці піддають білі тканини, на неї наносять полівінілацетатну емульсію 

та оптичні підбілювачі, для фарбованих тканин застосовують вибілюючий розчин з 

пом’якшувачем. Заключний етап пропускання тканини через каландр – машину з 

220 валами розміщених один над одним, проходячи між які тканина ущільнюється і 

набуває блиску та гладкості. Відбілена тканина підлягає фарбуванню. Процес 

нанесення на текстильний матеріал фарбувальних розчинів здійснюють у 

друкарському цеху. Фарбування тканини у однотонний колір здійснюють через 

плюсувальну машину, з додаванням складних розчинів спиртів вищих розрядів. Для 

друкування кольорових візерунків використовують пігментний друк. Останній етап 

– сушіння пофарбованої тканини у сушильних барабанах.  

 Вплив на повітряне середовище текстильної промисловості є значним через 

викиди цілої групи хімічних речовин, що потрапляють в атмосферу при 

виробництві. Перелік сировини необхідної для виробництва містить цілий перелік 

хімічних препаратів, сумарна вага яких протягом року становить 500 тон. Площа 

підприємство складає 52,5 га. На території виробництва наявне 151 джерело 

забруднення, з них 138 організованих і 13 неорганізованих (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Викиди ПАТ «Текстерно», т/рік 

 

Вентиляційні викиди можуть містити пари розчинників, формальдегід, 

вуглеводні, сірководень і з’єднання металів. Основна екологічна проблемиа, яку 

формує виробництво тканин пов’язана з викидом токсичних речовин. Для обробки 
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тканини на виробництві використовують ряд токсичних речовин: бензол 

(канцероген), сульфатна кислота, формальдегід, карбомід та багато інших. Для 95% 

хімічних речовин, що застосовуються у виробництві, відсутні нормативи викидів 

відповідно до законодавства (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Структура викидів забруднюючих речовин ПАТ «Текстерно»,% 

 

Підприємство розташоване у північній частині міста Тернопіль у промисловій 

зоні. Ще на початку 90-х років територія підприємства знаходилась за контуром 

житлових масивів, проте збільшення площі забудови призвело до ущільнення 

масивів міста. На даний момент територія підприємства з південної сторони оточена 

житловими будинками, з північної сторони ведеться спорудження житлового 

комплексу (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Ареали забруднення викидів ПАТ «Текстерно» 
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Площа ареалів полів забруднення атмосферного повітря є незначною, що 

пов’язано зі зменшенням обсягів виробництва, вдосконаленням виробничого 

обладнання, встановлення на всіх етапах виробництва організованих виходів 

забруднюючих речовин. З загальної кількості органічних хімічних продуктів, які 

зараз використовують у промисловості, а це близько 250 млн. тон, більша частина 

припадає на текстильне виробництво. Значна кількість з яких безконтрольно 

потрапляє у навколишнє середовище. Зміна складу повітря та води не лише 

призводить до зміни їх якості, а й викликає серйозні токсикологічні наслідки у 

функціонуванні живих організмів та загальних хімічних процесах обміну речовин. У 

табл. 3.5 в узагальненому вигляді подана оцінка шкідливого впливу фарбників 

текстильної промисловості на прикладі типових хімічних препаратів [109]. 

Таблиця 3.5  

Характеристика токсикологічного впливу допоміжних речовин і 

барвників у виробництві текстилю [109]. 

Продукт Застосування у виробництві Негативний ефект 

Диспергатори Колорування Змінення санітарного стану водойм 

Пом’якшувачі Кінцева обробка Зміна органолептичних властивостей 

води 

Прошивні агенти Пігментний друк Неприємний запах і смак води, 

зниження біохімічного процесу 

окислення 

Апретуючі агенти Пігментний друк Токсичний вплив на мул 

Гідрофобізатори Пігментний друк Захворювання різної природи 

Формальдегід Теплова обробка Руйнування слизистої поверхні органів 

травлення, порушення зору 

Неіогенні ПАР  Всі процеси оздоблювання Низький біоактивний розклад 

Феноли  Колорування (для інтенсивності 

кольору) 

Мутагенна дія на риб 

Аміак Мерселізація Гостре подразнення слизистих 

оболонок, задуха, зміна кровообігу 

Етиленгліколь Колорування Судинна отрута, викликає ураження 

печінки і центральної нервової системи 

Ароматичні аміни Складові фарбників Канцерогенний вплив 

Хлоровані 

вуглеводні 

Хімічна чистка і обробка 

текстилю і волокон 

Канцерогенний вплив, ушкодження 

легень, печінки, гіпотонія  

 

 Вплив на водне середовище підприємства можна охарактеризувати як 

посилений. Підприємство використовує 2 джерела водопостачання: свердловини 

розташовані на території підприємства і поверхневий водозабір з водосховища річки 

Серет, при цьому 95% водозабору припадає на водосховище.  
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Відведення зворотних вод здійснюється у міську каналізаційну мережу. 

Водоочисне обладнання на підприємстві відсутнє (рис. 3.19).  

 

Рис. 3.19. Динаміка обсягів водокористування ПАТ «Текстерно», тис. м
3
 

 

Виробництво використовує значну кількість води. На виробництво 1 кг тканини 

використовується 33 л, безповоротна втрата становить 1 л/кг, оборотно-повторне 

використання – 65 л/кг. Забруднення стічних вод барвниками представляє серйозну 

екологічну проблему через небезпеку для здоров’я людини і тварин. Більше ніж 

одна третина хімічно активного барвника надходить у стічні води під час промивки 

тканини. У багатьох країнах були встановлені ліміти вмісту забруднюючих речовин 

у стічних водах, але часто їх важко дотримуватися без використання дорогих систем 

для очищення стічних вод. 

Вплив на грунт підприємство здійснює слабкий. На території підприємства 

розміщено 8 місць збирання і тимчасового складування промислових відходів. 

Основними побічними продуктами виробництва є відходи бавовни, суміш 

змішаного сміття з рослинними домішками, обсяг накопичення якого становить 120 

тонн щороку. Відходи переробки бавовни утворюються протягом всього 

технологічного процесу - від очистки бавовни до виготовлення тканини. У меншій 

кількості накопичується хлористий натрій, паперова і картонна макулатура, відходи 

кам’яної солі (при її розчиненні у солевих ямах утворюється осаду вигляді глини, 

піску, камінців), відходи плівки і оболонки, загальним об’ємом 3,5 тонн щороку. Усі 
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перераховані відходи не містять токсичних речовин і відносяться до 4 класу 

небезпеки токсичних відходів. 

Відходи, що утворюються на підприємстві діляться на дві групи, першу 

складають речовини, котрі повторно використовують, другу - ті, що вивозять на 

сміттєзвалище. До відходів, які використовують повторно належать: орішок 

тріпальний, очіс кардний і пух чесальний (утворюються на лінії прядильного 

виробництва у вигляді маси волокон з вмістом сміття органічного походження); 

рвань та путанка (утворюється на ткацьких верстатах); шліхтувальні кінці 

(утворюються на шліхтувальних машинах); підметь (утворюється на прядильно-

ткацькому виробництві). Ваговий клапоть, що утворюється на обробній лінії 

відпускається другим підприємствам, і складає 1% обсягу виготовленої тканини. На 

підприємстві переробляється бавовна 4-5 типу з засміченістю 4-6%, відповідно до 

типу кількість відходів збільшується. За одну добу утворюється у середньому до 400 

кг відходів. Утворені відходи вивозяться на  міське сміттєзвалище.  

3.5 Деревообробне підприємство «Ліском-Шпон» 

Деревообробна промисловість у галузевій структурі області займає незначну 

частку – близько 1%. Проте виробничі зв’язки галузі пов’язують її майже зі сотнею 

підгалузей. Відмітимо, позитивну тенденцію щодо обсягів виробництва: за період 

2000-2010 років площі вирубок зменшились на 98 тис. га, а обсяги продукції зросли 

на 4,5%. Це пов’язано з збільшенням потреб будівельної індустрії, яка активно 

розвивається на території області.  

Підприємство засноване у 1996 році шляхом перетворення відкритого 

акціонерного товариства у товариство з обмеженою відповідальністю. Основним 

видом діяльності товариства є виробництво струганого шпону місцевих порід 

деревини, зокрема дуба, бука, ясеня, клена. Близько 90% експорту продукції 

підприємства припадає на наступні країни: Німеччину, Італію, Бельгію, Іспанію, 

Австрію, Польщу, Румунію, Нідерланди, Литву, Латвію, Естонію, Ізраїль, Корею, 

Китай, Канаду. Обсяги виробництва складають близько 2 млн. м
2
 шпону у рік. Для 

виробництва шпону використовують твердолистяні породи дерев. Районами 

постачання сировини донедавна були області Західної України - Тернопільська, 
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Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Хмельницька. Проте останні 

два роки в зв’язку з погіршенням якості сировини з цих територій, сировинні зони 

змістились у північну частину України (Волинська, Рівненська, Київська, 

Житомирська і Чернігівська області). 

Технологічний процес виготовлення шпону розпочинається зі стадії оцінки 

сировини. Шпон виготовляють із лісу-кругляка різних порід дерева: дуба, бука, 

ясена, клена, береста та інших. Ліс-кругляк поступає на склад сировини (склад № 1), 

де він проходить процес обміру. Після цього ліс-кругляк подається на пилораму у 

цех. На пилорамі (стрічкопильний верстат) із лісу-кругляка виготовляється ванчес 

(заготовка для виготовлення шпону, яку отримують шляхом поперечного розрізу 

кругляка на чотиристоронній брус, який потім симетрично ділять на дві частини). 

Відходами на даному етапі виробничого процесу є горбиль (необроблена крайня 

дошка, яка зберегла випуклу форму з одного боку) та тирса. Теоретично частка 

відходів складає 22% горбилю, 5% тирси від об’єму переробки. На наступному етапі 

ванчеси комплектуються у касети з однієї породи дерева і завантажуються у 

пропарювальні ванни для проходження термічної обробки. Луб пропарюється у 

залежності від діаметра сировини і породи дерева: дуб протягом 24 - 48 годин, бук 

від 48 до 72 годин. Температура пропарювання змінюється послідовно від 20°С до 

120°С. Після цього деревина виймається з пропарювальних ємкостей і подається у 

проміжну ванну, яка знаходиться у цеху біля стругального верстату. Температура 

колоди, яка подається на стругальний верстат повинна бути не менша 10°С. 

Наступним етапом виробництва є процес стругання шпону. При цьому за 

допомогою електротельфера з проміжної ємності виймається один ванчес і 

подається у лещата стругального верстату, у результаті стругання отримується 

шпон, рванина, відрізи (паливні відходи і горбиль), безповоротні втрати (усушка). У 

залежності від специфікації виготовляють шпон різної довжини, ширини і товщини 

(для дуба оптимальна товщина 0,8 мм, для бука – 0,6 мм). Після цього струганий 

шпон подають у сушильну камеру. Після просушки вологість шпону повинна 

становити не менше 8-12%. На наступному етапі процесу виробництва проходить 

обрізка шпону на гільйотинних ножицях. При виготовленні шпону на внутрішній 
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ринок обрізку виконують тільки по торцях шпону, а на експорт - з 4-х сторін. Після 

обрізки шпон обмірюють: міряють довжину і ширину з врахування допусків. Потім 

його складують у пачки кнолями (пачка шпону складена у порядку і послідовності, 

у якій ріс стовбур дерева). Пачки складуються об’ємом 2-3 тис. м
2
. Зверху пачка 

покривається поліетиленовою плівкою, кришкою, затягується металевою стрічкою і 

забивається цвяхами. Кожну пачку маркують, вказують номер підприємства-

виробника, породу дерева, кількість метрів квадратних шпону та бригаду, яка 

виготовила дану пачку, дату виготовлення. Готова пачка здається на склад готової 

продукції. 

Вплив на повітряне середовище підприємство здійснює через спалювання 

відходів виробництва (рис. 3.20). Відходи шпону і деревини спалюються у печі для 

виробництва тепла для нагрівання пропарювальних камер і теплопостачання 

підприємства. Під час технологічного процесу виготовлення шпону викидів 

шкідливих речовин не відбувається. Основними ділянками утворення 

забруднюючих речовин є 5 джерел забруднення, з яких 1 організоване і 4 

неорганізовані. Основне джерело забруднення - піч для спалювання відходів 

сировини.  

 

Рис. 3.20. Викиди підприємства ТОВ «Ліском-шпон», т/рік 

 

Найпоширеніші речовини у структурі викидів підприємства є оксид вуглецю, 

сланцева зола, діоксин Нітрогену (рис. 3.21). Оскільки обсяги викидів жодної 
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забруднюючої речовини не перевищує гранично допустиму норму концентрацій, 

підприємство не встановлює очисного обладнання. 

 

Рис. 3.21. Структура викидів забруднюючих речовин ТОВ «Ліском-Шпон»,% 

 

Близько 30% від загальної кількості викидів підприємства припадає на тверді 

речовини (пил, зола і інші). З 4 тис. м
3
 деревини, що використовується у 

виробництві, 1,5 тис. м
3
 - спалюється як відходи.  

 

Рис. 3.22. Ареали забруднення викидів ТОВ «Ліском-Шпон» 

 

Територія підприємства знаходиться за межами міста, віддалено від житлових 

масивів обласного центру. З південної сторони вона межує з житловою забудовою, з 
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західної і північної - з підприємствами, з східної знаходиться пасовище. Зона 

викидів підприємства є незначною, площею близько 1,2 км
2
, у ній знаходяться  село 

Кутківці, мікрорайон Пронятин та рекреаційні зони регіонального ландшафтного 

парку «Загребелля» (рис. 3.22). У зоні забруднення проживає 20 тисяч осіб.  

 Вплив на водне середовище здійснюється через скиди стічних вод 

підприємства, виробництво використовує велику кількість води для термічної 

обробки деревини. Водозабір підприємство здійснює через експлуатацію 

свердловини, яка розміщена на території. Третину водокористування забезпечує 

водоканал - 2,5 тис. м
3
 води щороку (рис. 3.23).  

 

Рис. 3.23. Динаміка обсягів водокористування ТОВ «Ліском-Шпон», тис. м
3
  

 

Основними складовими забруднення у стічних водах підприємства є механічні 

включення (кора, деревні частинки, деревні волокна) та продукти гідротермічного 

розкладу деревини (органічні кислоти, альдегіди, кетони). Стічні води підприємства 

можна класифікувати як слабоагресивні, вони містять такі види домішок як 

суспензії та патогенні мікроорганізми (спричиняють каламутність води), колоїдні 

розчини (зумовлюють окислення і зміну кольору води). Стоки підприємства можна 

класифікувати на групи: хімічні (органічні і неорганічні домішки), фізичні (суспензії 

та нерозчинні домішки), теплові (скиди з підвищеною температурою).  

Вплив на грунт і ландшафт підприємство здійснює через відкрите 

складування відходів виробництва на території. Максимальну площу займає попіл і 
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зола від спалювання деревних відходів для потреб теплопостачання підприємства. 

Утилізація цих віходів є основною проблемою підприємства, на даний момент, їх 

складують, триває збільшення займаних ними площ. Ефективність спалювання 

деревних відходів як джерела енергопостачання є невисокою, її можна підвищити за 

рахунок вдосконалення конструкції котлоагрегатів.  

3.6 Кондитерська фабрика «Тера» 

У  2012 році  кондитерська пігалузь стала однією з провідних у харчовій 

промисловості України, сьогодні вона виготовляє 8% промислової продукції 

продовольчих товарів. Загальний обсяг ринку кондитерських виробів в Україні має 

наступну структуру: 47% - борошняні, 32% -  какаомісні, 21% - цукристі 

кондитерські вироби. Ринок кондитерських виробів за період  2006-2012 років виріс 

майже вдвічі. В середньому, українець споживає близько 16 кг солодощів на рік, що 

менше європейської норми (22-25 кг на душу населення на рік). Переважна 

більшість споживачів відноситься до вікової категорії 18-55 років (85%), з них – 

67% жінки, 33% - чоловіки. За оцінками експертів, кондитерські вироби займають 

8,2% в кошику споживання продуктів харчування українця [207]. 

Виробництво кондитерських виробів в Тернопільській області за 2008-2014 

роки зросло близько на 56%. Максимальна частка приросту у виробництві здоби. 

Місцеве виробництво печива, вафель, шоколаду зменшується на 10-18% щороку у 

зв’язку з конкуренцією місцевого виробника з великими українськими корпораціями 

[240]. Тернопільська фабрика «Тера» є одним з основних кондитерських 

підприємств на території області. Дане підприємство була засновано ще у 1945 році 

як завод безалкогольних напоїв. З 1965 року було введено в експлуатацію цех 

круп’яних паличок, а з 1971 року завод почав виробляти пряники, печиво, вафлі, 

зефір, драже і кукурудзяні палички. У 1994 році завод отримав статус орендного, а з 

1996 - відкритого акціонерного товариства. Сьогодні ВАТ «Тера» спеціалізується на 

випуску різноманітних кондитерських виробів: вафлі, пряники, печиво, зефір, 

мармелад, драже, східні солодощі, асортимент налічує більше 150 найменувань. 

Підприємство виготовляє натуральні солодощі за класичною рецептурою з 

коротким терміном придатності і мінімальною кількістю консервантів. Основна 
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сировина (цукор, борошно, яйця) є місцевою, а кукурудзяний крохмаль, шоколадна 

глазур, вуглеамійна сіль закупляється у інших областях. Загальна виробнича 

потужність підприємства складає 6 тисяч тон на рік (рис. 3.24).  

 

Рис. 3.24. Структура продукції підприємства, т 

 

На підприємстві виготовляються наступні борошняні кондитерські вироби: 

пряники, печиво вівсяне, бараночні вироби. Основною сировиною для виготовлення 

кондитерських виробів є борошно, цукор, жири, яєчні і молочні продукти, 

ароматизуючі речовини. В якості розпушувача при виробництві пряників 

використовується харчовий амоній.  

Розглянемо технологічну схему виробництва зефіру, кондитерського вирібу, 

що виготовляються шляхом збивання фруктово-ягідного пюре з цукром, 

піноутворювачем, драглеутворювіачем з наступним формуванням отриманих 

піноподібних мас. Технологічний процес виробництва зефіру ведеться за наступною 

схемою: підготовка сировини; приготування зефірної маси; формування зефірної 

маси; структуроутворення зефірної маси і підсушування половинок зефіру; 

обсипання половинок зефіру цукровою пудрою і склеювання їх; упаковка і 

розфасовка. Зефірна маса готується у декілька етапів. Цукрово-яблочно-пектинова 

суміш готується з порошку сухого пектину, цукру, яблучного пюре та 40-45% 

розчину лактату натрію шляхом перемішування у мішалці. В збивальну машину, 
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куди завантажена яблучно-лактато-пектинова суміш, додають решту лактату натрію 

та цукру згідно рецептури, білок і збивають 6-8 хвилин. Цукрово-паточний сироп 

вариться у відкритих варочних котлах. В збивальну машину до збитої яблучно-

лактато-пектинової суміші з цукром і білком добавляють рецептурну кількість 

цукрово-паточного сиропу і вимішують протягом 5 хвилин, потім додають 

барвники, 40% молочну кислоту. Після перемішування готову масу направляють на 

формовку. Технологічна схема виробництва зефіру наведена на рис. 3.25. 

 

 

Рис. 3.25. Технологічна схема виробництва зефіру 

 

Вплив на повітряне середовища підприємство здійснює допустимий. 

Середньорічний викид складає близько 700 т забруднюючих речовин, але 

максимальна частка припадає на діоксид вуглецю, який продукують печі для 

випікання печива. До складу технологічного устаткування, що створює викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, входить: лінія виготовлення пряників 

(піч); лінія випічки вафель (піч); лінія виготовлення цукрового печива (піч, 
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тістомісильна машина); цех виготовлення драже (барабани драпувальні); лінія 

виготовлення цукрового печива (піч); лінія виготовлення бараночних виробів 

(сушки) (піч,  тістомісильна машина); лінія виготовлення вівсяного печива (піч,  

тістомісильна машина); млин для приготування цукрової пудри (млин молотковий 

для приготування цукрової пудри).  

 

Рис. 3.26. Структура викидів підприємства, т 

 

Фабрика відноситься до другої групи об’єктів, викиди забруднюючих речовин 

яких перевищують порогові значення потенційних викидів, це ті виробництва що не 

мають технологічного устаткування для очистки викидів. Підприємство 

розташоване у зоні міста, з півночі та сходу межує з залізницею, з півдня – з 

вулицею Пирогова, а з заходу знаходиться обласна санітарно-епідеміологічна 

станція. Загальна площа ареалів полів забруднення атмосферного повітря складає 

менше 1 км
2
 (рис. 3.27), у зоні забруднення проживає 30 тисяч осіб.  

 

Рис. 3.27. Ареали забруднення викидів фабрики «Тера»  
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Вплив на водне середовище підприємство здійснює незначний. За витратою 

води на одиницю випущеної продукції харчова промисловість займає одне з перших 

місць серед галузей господарства області. Загальний обсяг водоспоживання фабрики 

коливається у межах 5-6 тисяч м
3
 щорічно. Цей об’єм використовується на 

виробництво продукції та ряд технічних операцій. Скиди підприємства не містять 

небезпечних забруднюючих речовин, переважно це харчові рештки. Скид 

здійснюється у міську систему каналізації.  

Вплив на ґрунтове середовище підприємство здійснює незначний. Площа 

підприємства - 0,8 га, на території розміщені цехи і складські приміщення. 

Підприємство відноситься до екологічно безпечних об’єктів промисловості, котрі не 

потребують додаткових заходів щодо охорони навколишнього середовища. 

3.7 Лановецький цукровий завод 

Цукрова промисловість області є однією з найстаріших і найважливіших 

галузей харчової промисловості. Поряд з зерном, цукор є найважливішим продуктом 

державного експорту. В Україні цукор традиційно отримують з цукрового буряка, 

але з середини 50-х років значна частка припадає на цукрову тростину, обсяги 

переробки якої щороку зростають (на даний момент 36% від загального об’єму). За 

обсягами виробництва і реалізації продукції, цукрова промисловість є лідером у 

господарському комплексі області. Підприємство спеціалізується на переробці 

цукрового буряка і виготовленні цукру білого кристалічного (рис. 3.28). Проектна 

потужність переробки сировини на об’єкті складає 200 тис. т/рік. Цукрове 

виробництво органічно пов’язане з сільським господарством, оскільки сировиною 

для виробництва цукру служить цукровий буряк, який вирощується селянськими 

спілками, фермерськими господарствами, а в останні роки і одноосібниками. 

Основна проблема цукрових заводів полягає у залученні якомога більшої кількості 

виробників цукрової сировини. Конкуренція за сировину на цукровому ринку є дуже 

високою. З метою забезпечення цукрових заводів високоякісною сировиною у 

кількостях необхідних для виконання плану з виробництва, згідно з укладеними 

договорами на цукровий буряк, створюються сировинні зони. Сировинна зона 
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Лановецького заводу охоплює Лановецький, Збаразький та Шумський 

адміністративні райони Тернопільської області.  

 

Рис. 3.28. Структура продукції ТОВ «Ланівці-цукор», тис. т 

 

Технологія виробництва цукру з цукрового буряка складається з великої 

кількості стадій (рис. 3.29), які вдосконалюються у процесі довготривалого розвитку 

цієї галузі.  

  

Рис. 3.29. Технологічна схема виробництва цукру білого з цукрових буряків 
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Технологічний процес виготовлення цукру включає ряд послідовних 

технологічних операцій: приймання і миття цукрового буряку, нарізка буряка на 

стружку і ошпарювання, висолоджування стружки у дифузійному апараті, обробка 

дифузійного соку вапняковим молоком (дефекація), обробка дефекованого соку 

сатураційним газом (І сатурація), фільтрація соку на вакуум-фільтрах, обробка соку 

сатураційним газом (II сатурація), сульфітація соку, випарювання очищеного соку 

на випарних установках, упарювання сиропу у вакуум-апаратах до концентрації 

сухої речовини, обробка утфелю на центрифугах, висушування цукру-піску та 

пакування у тару. 

Вплив на повітряне середовище підприємство здійснює через викиди двох 

промислових майданчиків: власне територія цукрового заводу, що розташована у 

південно-західній частині міста Ланівці; відстійники та поля фільтрації, розміщені 

на відстані 500 м від заводу. Загальні викиди від стаціонарних джерел забруднення 

підприємств Лановецького району за 2010 рік становили усього 50 т (без врахування 

вуглекислого газу), динаміка викидів ТОВ «Ланівці-цукор» (рис. 3.30) за вказаний 

період становить 82% від загальної суми викидів по району. 

 

Рис. 3.30. Динаміка викидів ТОВ «Ланівці-цукор», т/рік 

 

Кількість викидів суттєво скоротилася за останні роки, що обумовлено 

скороченням площ вирощування цукрового буряку та зниженням його якості [48]. 

Основна проблема цукрової підгалузі області полягає у наявності значних площ 
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цукрових буряків, що вирощуються на відстані від заводів. Тому у деяких 

адміністративних районах області спостерігаємо втрату сировини, оскільки 

транспортування збільшує її собівартість, знижуючи при цьому економічну 

ефективність виробництва [245]. Це свідчить про диспропорції у розміщенні 

сировинних зон цукрових заводів. На території заводу функціонують 38 джерел 

викидів забруднюючих речовин, з них - 18 організованих і 20 неорганізованих. 

Основні ділянки викидів  зосереджені у наступних відділеннях: сокоочисне, вакуум-

випарне, вапняково-газове, цукросушильне, жомосушильне. Основним видом 

промислових газів, які утворюються у виробничій діяльності цукровим заводом є 

природний газ, оксиди вуглецю і азоту, пил. У структурі викидів забруднюючих 

речовин підприємства (рис. 3.31) переважають сполуки карбону, оксид Нітрогену, 

аміак, діоксин Сульфуру, оксид вуглецю. Також підприємство продукує в атмосферу 

такі небезпечні речовини як залізо та його сполуки, манган та його сполуки, 

неметанові леткі органічні сполуки, бензол, масляну і оцтові кислоти, ксилол, 

толуол, метан.  

 

Рис. 3.31. Структура викидів забруднюючих речовин ТОВ «Ланівці-цукор», % 

 

Наявні джерела викидів продукують в атмосферне повітря 27 видів 

забруднюючих речовин, у тому числі важких металів і парникових газів. У розрізі 

технологічного процесу основні ділянки виробництва, що пов’язані з викидами 

промислових газів подані у порядку спадання за кількісним критерієм: 1) викиди 

пилу і шкідливих газів з технологічних установок (сірчистий газ від процесів 
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сульфації соків та сиропів та викиди енергетичних установок); 2) вуглекислий газ 

(при сатурації соків із жомосушильних апаратів); 3) цукровий пил (просушка 

цукру); 4) оксиди сірки та вуглецю (згорання органічного палива). Варто відзначити, 

що промислові викиди підприємства вловлюються циклонами, проте дані очисні 

пристрої наявні не на всіх ділянках виробництва. З території відстійників і полів 

фільтрації у атмосферне повітря продукується ряд речовин з перевищенням 

порогових значень викидів: сірководень, мурашина (метанова), пропіонова та 

оцтова кислоти. 

Підприємство розташоване у південно-західній частині міста Ланівці, з 

північної, західної та східної сторін його оточує житлова забудова. Створена 

просторова модель атмосферних забруднень підприємства включає три зони 

забруднення приземного шару атмосфери (рис. 3.32): 1) зону перекиду факела 

викиду, яка характеризується відносно невисоким вмістом шкідливих речовин в 

приземному шарі; 2) зону максимального забруднення приземного шару; 3) зону 

поступового зниження рівня забруднення. Ступінь розбавлення викиду 

атмосферним повітрям знаходиться у прямій залежності від відстані, яку цей викид 

пройшов до даної точки. Шкідливі речовини, присутні у викидах, 

розповсюджуються за напрямком вітру у межах сектора, який обмежений досить 

малим кутом розкриття факела біля виходу із труби. На відстані від 4 до 20 висот 

труби (Н) факел доторкується землі і деформується, при цьому максимальна 

концентрація шкідливих речовин в приземному шарі спостерігається на відстані (10-

40) Н.  

Враховуючи висоту труби ТЕЦ заводу (40 м), побудовані ареали забруднення 

мають великі площі (рис. 3.32), тобто висота викиду прямопропорційно 

відобразилась на площах зон забруднення. У радіусі від 100 м до 1000 м 

спостерігаються найнижчі концентрації, у радіусі від 1 до 2 км – зона інтенсивного 

забруднення, що простягається якраз над територією районного центру. Загальна 

площа ареалів полів забруднення атмосферного повітря складає 8,2 км
2
. Зона 

максимального забруднення простягається від 5 до 10 км, охоплюючи навколишні 

села. Загальні кількість населення, що проживає у зоні забруднення складає 11 тисяч 
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Рис. 3.32. Ареали забруднення повітряного середовища викидами ТОВ 

«Ланівці-цукор» 

 

Осіб, максимальному поширенню забруднення сприяє відсутність природних 

бар’єрів. Проте варто відмітити, що дані розрахунки здійснені для ІІІ і ІV кварталів 

року, у зв’язку з сезонністю роботи підприємства. 

 Вплив на водне середовище підприємство здійснює через скид 

висококонцентрованих стічних вод, які утворюються при безпосередньому 

гідровидаленні фільтраційного осаду із заводу та при продуванні оборотних систем 

водопостачання. На виробництво 1 т цукру підприємство затрачає 30 тис. м
3
 

промислової води та 1,3 тис. м
3
 питної води. Оскільки цукрове виробництво є 

водоємне, підприємство використовує поверхневі джерела водопостачання, а саме 

води річки Горинь. У період з 1990-1995 роки експлуатувалась свердловина, проте з 

2000 року її майже не використовують. Скид повністю відводиться на поля 

фільтрації площею 64,6 га (рис. 3.33). 
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Рис. 3.33. Динаміка обсягів водокористування ТОВ «Ланівці-цукор», тис. м
3
  

 

Раціональним рішенням щодо водокористування є винесення відстійників і 

полів фільтрації підприємства за межі міста на відстань 2,4 км від заводу. Попередня 

очистка стічних вод відбувається у спеціальних земляних відстійниках. Процес 

очистки висококонцентрованих стічних вод проходить за допомогою анаеробного 

хімічного процесу. Цей процес складається з двох стадій: 1) кислотне бродіння 

(утворення і розклад органічних кислот з утворенням аммонійних сполук); 2) лужне 

бродіння (остаточний розклад проміжних продуктів, головним чином жирних 

кислот та азотистих сполук, до утворення метану та діоксиду вуглецю). Після 

тривалого відстоювання вода подається на поля фільтрації, де проходить доочистку 

за рахунок фільтрації у землю та випаровування. Анаеробно-аеробна доочистка 

відбувається через розклад органічних речовин на більш прості сполуки за 

допомогою одноклітинних водоростей - хлорелли. Ефект очищення води становить 

35-40%. Із транспортно-мийним осадом з території заводу видаляється близько 3% 

бою буряка та 0,3% цукру (до маси води) та інші розчинені органічні та мінеральні 

речовини, які перейшли у воду при гідротранспортуванні буряка. 

Вплив на грунти і ландшафт підприємство здійснює через відходи 

виробництва. У цукровій промисловості основними побічними продуктами і 

відходами виробництва є жом буряковий, меляса, дефекат, який розміщують на 

полях фільтрації. При продуктивності цукрового заводу у 50 т цукру на добу, за 
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сезон тривалістю близько 100 діб він може переробити близько 5 тис. т сировини та 

виробити 500 т товарного цукру, а у вигляді відходів це  — 260 т меляси, 4 тис. т 

сирого жому або 300 т сушеного жому, а також 600 т фільтрувального осаду [45]. 

Меляса містить до 60% цукру і разом з нецукрами є цінним кормом для худоби, 

ідеальним живильним середовищем для культивування багатьох мікроорганізмів, 

також її можна використовувати для виробництва дріжджів і спирту. За допомогою 

мікроорганізмів з меляси можна отримати ряд кислот, які можна використовувати у 

інших галузях промисловості: молочна кислота – харчова і фармацевтична галузь, 

лимонна кислота – харчова галузь. Також мелясу використовують у виробництві 

пеніциліну і стрептоміцину та глюконату Натрію. Уже з цього короткого переліку, 

можна зробити висновок про недоцільність складування даного відходу на полях 

фільтрації, як цінної речовини, що має безліч варіантів переробки. Одним з 

найбільш альтернативних є переробка меляси на біоетанол як альтернативне паливо 

[48]. Ще один вид багатотоннажного скиду виробництва цукру є транспортно-

мийний осад, який подається у окремі відвали (земляні відстійники). Кількість 

розбавленого транспортно-мийного осаду залежить від ступеню його густоти у 

відстійниках, забруднення буряку та конструкції відстійників. У середньому ця 

кількість становить 106-120% від маси буряку, що переробляється. Це близько 200 

тис. тон ґрунту. Кількість фільтраційного осаду залежить від витрати вапна на 

очистку дифузійного соку, у середньому становить 5,5% від маси буряка. На заводі 

для очистки дифузійного соку застосовують вакуум-фільтри, а його видалення з 

заводу здійснюється гідравлічним методом. При цьому значна частина органічних 

речовин, які містяться у осаді, забруднюють воду. Загальна кількість розбавленого 

фільтраційного осаду, що видаляється з підприємства становить 60% від маси 

буряка, це близько 113 тис. т.  

3.8 Залозецький спиртовий завод 

Залозецький спиртовий завод споруджено у 1912 році, повністю 

реконструйовано у 1975 році, виробнича потужність при цьому зросла від 500 до 

3000 декалітрів на добу. На території області це друге підприємство (першим був 

Марилівський спиртовий завод), де повністю комп’ютеризовано увесь виробничий 



134 

 

процес. Підприємство розташоване на території двох промислових майданчиків у 

смт. Залізці та у с. Млинівці Зборівського району Тернопільської області. 

Виробництво орієнтоване на переробку зернових культур (максимальний об’єм 25 

тис. тонн зерна), річний об’єм виробництва становить 900 тис. декалітрів спирту 

етилового. Структура виробництва відображена на рис. 3.34. 

 

Рис. 3.34. Структура виробництва Залозецького заводу 

 

У промисловості використовують два методи одержання етилового спирту: 

біохімічний (процес зброджування цукру дріжджами) і хімічний (гідроліз целюлози 

або каталітична гідратація етилену). У провідних країнах світу етиловий спирт, в 

основному, отримують синтезуючи його з етилену, це пов’язано з тим, що 

сільськогосподарська сировина стає усе дорожчою. Темпи приросту населення 

планети сприяють популяризації даного методу, оскільки собівартість синтетичного 

етилового спирту є нижчою. 

На території України поширений біохімічний метод виробництва спирту, що 

зумовлено наявністю потужного сектору зернових культур, картоплі, буряка, меляси 

у сільському господарстві. Для технічних цілей широко використовують спирт, 

вироблений із продуктів гідролізу деревини і відходів целюлозного виробництва, 

спирт-сирець зі вмістом етанолу 88%. У харчовій, парфумерній, медичній галузях 

застосовують спирт-ректифікат, що випускається трьох сортів: екстра (частка 

етанолу 96,5 %), вищого очищення (96,2 %), першого сорту (96,0 %). До 
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небезпечних речовин, що застосовують у виробництві відносять соляну і сірчану 

кислоти, сульфанол, формалін, хлорне вапно, мінеральні солі. 

Загальна схема технологічного процес виробництва спирту незалежно від 

виду сировини включає три базові стадії (рис. 3.35). 

 

 

Рис. 3.35.  Функціональна схема технологічного процесу  

отримання спирту 

 

Підготовча стадія є найпростішою, сюди відносяться такі етапи як миття, 

нарізання, завантаження сировини на переробку. Наступна стадія є складнішою і 

має певні особливості, оскільки в Україні спирт в основному отримують з меляси, 

до якої висувають основну вимогу – показник відношення зброджувальної 

цукристості до загального вмісту сухих речовин. Справа у тому, що вміст сухих 

речовин у мелясі не нормується, це пов’язано з тим, що вміст цукрів (максимальний 

показник 80%) і сухих речовин (максимальна частка 60-65 %) у мелясі залежить від 

району вирощування буряка і часу його переробки. Саме тому при здаванні буряка 

на виробництво спирту одразу визначають можливий вихід спирту. На наступній 

стадій мелясу розбавляють водою до концентрації 21-22%, підкислюють, додаючи 

живильні азото- і фосфорвмісні речовини, при необхідності стерилізують, 

охолоджують і направляють на зброджування. У тих випадках, коли мелясу 

використовують на спиртових заводах, що випускають дріжджі, її фільтрують, щоб 

видалити зважені частки і обробляють адсорбентами для зниження насиченості 

кольору, яка шкідлива для дріжджів. При використанні сировини, яка містить 

крохмаль (рис. 3.36) ціллю підготовчої стадії є оцукрювання крохмалю. Для 
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забезпечення доступу до крохмалю оцукрюючих ферментів сировину розварюють 

парою тиском 5 МПа. 

 

Рис. 3.36. Функціональна схема технології переробки крохмалистої  

сировини в спирт 

 

Залозецький спиртовий завод орієнтований на переробку зернових культур. Їх 

переробка має свої особливості: для початку їх подрібнюють, потім змішують з 

водою і розварюють. З 1 тонни сухої деревини одержують 170-200 л спирту, що 

дозволяє заощадити 1,6 т картоплі або 0,6 т зерна. 

Другою стадією є зброджування, яке проводять при температурі 28-30°С за 

анаеробним типом, тобто утворюється спирт і двооксид вуглецю. Крім цього при 

бродінні утворюються вищі спирти (С3-С6). Суміш вищих спиртів називають 

сивушним маслом. Утворюються також альдегіди, ефіри, органічні кислоти, 

гліцерин. Дріжджі після закінчення бродіння промивають і піддають обробці для 

реалізації у торговельних мережах, або повторно використовують у наступних 

циклах бродіння. Спирт виділяють із бражки відгоном на брагоперегонних 

установках, одержана при цьому барда виводиться з колони для використання на 

кормові цілі. Після ректифікації одержують спирт-ректифікат. Спирт-сирець 

надходить у ректифікаційну колону, нагрівається парою до температури 90-92°С і в 
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пароподібному стані заповнює колону. Далі спирт надходить на холодильне 

відділення, замірюється приладами та направляється до спиртосховища.  

Вплив підприємства на повітряний басейн відбувається через викид газів та 

пилу, що погіршують стан атмосферного повітря. Ще один аспект забруднення – 

виділення технологічним установками підприємства специфічного неприємного 

запаху бражки, що дратівливо діють на людей. Спад потужності виробництва знизив 

загальні об’єми викидів підприємства. Проте незважаючи на кризу 2008-2010 років, 

кількість викидів збільшується (рис. 3.37).  

 

Рис. 3.37. Динаміка викидів Залозецького спиртового заводу, т/рік 

 

Забруднення повітря здійснюється через викиди заводу, розміщеного у смт. 

Залізці та спиртобази, розташованої у с. Млинівці Зборівського району. Основними 

джерелами утворення забруднюючих речовин на спиртовому заводі є 18 

організованих та 7 неорганізованих джерел викидів. Основними забруднюючими 

речовинами є пил зерновий, спирт етиловий, сірчана кислота, діоксид Нітрогену 

(рис. 3.38).  
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Рис. 3.38. Структура викидів Залозецького спиртзаводу, % 

 

Спиртобаза Залозецького спиртзаводу приймає та зберігає етиловий спирт. 

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин на проммайданчику є 

приймальне та відпускне відділення і ємності для зберігання спирту. На території 

об’єкту наявні два організовані джерела забруднення. Створена просторова модель 

ареалів полів забруднення атмосферного повітря показує небезпеку повітряного 

забруднення для населення селища Залізці та прилеглих сіл (рис. 3.39). Загальна 

площа забруднення складає 4,2 км
2
. У зоні атмосферного забруднення проживає 3,5 

тисячі осіб. Лісові насадження, що оточують даний населений пункт є природними 

бар’єрами на шляху поширення забруднюючих речовин.  

 

Рис. 3.39. Ареали забруднення повітряного середовища викидами Залозецького 

спиртового заводу 
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Вплив підприємства на водне середовище характеризується як відчутний. 

Глибина залягання ґрунтових вод складає 1,5-7 м. Потужність обводнених порід 

водного горизонту становить до 5-7 м, але загалом не перевищує 2-3 м. Територія 

водозабору через обмежене поширення, незначну потужність і можливе 

забруднення з поверхні, не експлуатується. Підприємство відмовилось від 

експлуатації водоносного горизонту як джерела водопостачання. Горизонт 

використовується місцевим населенням через криниці для господарсько-побутових 

потреб. В аналізах проб води присутні NО3, NO2, NН4, які вказують на забруднення 

горизонту з поверхні. 

Водозабір Залозецького спиртового заводу відбувається з двох свердловин, 

глибиною 102 м та 96 м. Нормативний дозвіл на видобуток підземних вод становить 

298 м
3
/добу. Динаміка водокористування підприємством показує тенденцію до 

скорочення використання води у зв’язку із зменшенням обсягів виробництва (рис. 

3.40). 

 

Рис. 3.40. Динаміка обсягів водокористування спиртового заводу, тис. м
3
 

 

Скид стічних вод здійснюється на поля фільтрації. До стічних вод підприємства 

відносяться: води миття дріжджогенераторів та бродильних чанів; води продувки та 

промивки котлів; теплообмінні води (у виробничому циклі не забруднюються, а 

лише нагріваються); води господарсько-побутових потреб; барда мелясна.  

Зазначимо, що підприємство у визначений день тижня відпускає барду населенню. 
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За характером забруднень стічні води заводу можна поділити на 4 категорії: 

умовно чисті, господарсько-побутові, виробничо-забруднені та концентровані. 

Основна проблема водокористування спиртового заводу - це скид вод насичених 

органічним речовинами рослинного походження, оскільки на руйнування цих 

речовин витрачається кисень розчинений у воді. Для прикладу, 1 літр стічних вод 

спиртового заводу може евтрофікувати близько 3 тисяч літрів ставкової води. Даний 

процес негативно позначається на життєдіяльності біоти Залозецьких водосховищ. 

Ще один аспект впливу на водне середовище полягає у розташуванні місця скиду 

підприємства, яке знаходиться вище (35 км по течії) точки водозабору обласного 

центру.  

Вплив підприємства на грунт оцінюємо як відчутний. Важливий аспект 

екологічної безпеки спиртозаводів полягає в  усуненні шкідливого впливу відходів 

даного виробництва на навколишнє середовище. Основним компонентом відходів 

підприємства є барда - залишок після відгонки спирту із бражки. Обсяги 

виробництва густої барди становить близько 2 тис. тон на рік. Зерно-картопляна 

барда містить усі складові компоненти вихідної сировини, крім крохмалю. По суті, 

це невелика кількість азотистих речовин солоду, дріжджів,  вітаміни і інші 

біологічно важливі речовини що  можуть  синтезуватися як повноцінні білки.  

Зерно-картопляна барда – чудовий корм для тварин, тому підприємство відпускає її 

населенню. Рідку барду використовують для вирощування кормових дріжджів, її 

концентрують і сушать. Але для сушіння необхідні додаткові енергетичні витрати, 

не маючи можливості реалізувати такий процес, підприємство передає рідку барду 

місцевим колгоспам для підживлення ґрунту. Виробництво рідкої барди становить 

88 тис. тон на рік. З них 15 тис. тон закуповує селянська спілка для годівля худоби, 

залишок іде на розлив полів Шевченківського та Розтоцького сільськогосподарських 

підприємств, ПП «Серетецьке». Ще один цінний компонент відходів  - сивушне 

масло. Це побічний продукт бродіння спирту, що міститься як домішка в 

нератифікованому етанолі та виділяється з нього в процесі ректифікації. Сивушне 

масло у підприємства закуповує Харківський науково-дослідний інститут.  
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3.9 Бучацький сирзавод 

Молочна галузь є стратегічною у структурі економіки через своє основне 

завдання – забезпечення населення харчовими продуктами першої необхідності. 

Ринок молочної продукції є стабільним в Україні, незважаючи на проблеми 

пов’язані з сировиною. Зараз в Україні наявні 350 молокопереробних підприємств, з 

них 80 виробляють 92% молочної продукції на ринку. Конкуренція на сировинному 

ринку створює переваги для розвитку великих підприємств, які мають можливість за 

умов сезонного дефіциту закупити експортну сировину, проводити модернізацію 

виробництва. З економічної точки зору найбільш рентабельним є виробництво 

сметани та сиру. Проте стабільний попит на молочну продукцію сприяє роботі 

молочних підприємств незважаючи на проблеми ринку сировини і збуту. Молочна 

галузь Тернопільської області має давню історію. Перша світова війна сприяла 

розвитку кооперації в області, особливо у сфері виробництва молочних продуктів. 

Більшість мешканців тодішніх сіл утримували корів, тому відповідно були 

зацікавлені у збуті надлишкової кількості молочних продуктів. Якісна продукція 

знаходила попит як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Масло вершкове та 

сири Бучаччини експортували до європейських столиць - Варшави та Відня. 

У 70-х  роках на території області інтенсивно розвивались підприємства 

молочної галузі, молокопереробні заводи (з них 5 сироробні), які було споруджено 

майже у всіх районних центрах. Прообразом сучасного підприємства «Бучацький 

сирзавод» була молочарня «Маслосоюзу» у селі Старі Петликівці Бучацького 

району. У самому Бучачі маслосирзавод було збудовано у 1972 році з потужністю 

переробки 35 тис. тон молока у рік. З 1993 року організовано відкрите, а згодом у 

2002 – закрите акціонерне товариство. Дане підприємство єдине на території області 

володіє безвідходною технологію переробки молочної сировини. Підприємство 

спеціалізується на випуску цільномолочної та кисломолочної продукції, масла 

вершкового, сухої сироватки та сухого молока,  сиру твердого та сиру копченого. 

Для забезпечення виробничої потужності йому необхідно 150 т молока на добу. У 

зв’язку з нестачею сировини для переробки об’єкт працює у «несезонний» період 

лише 2 дні на тиждень. Сезон для даної галузі припадає на літню пору року, у цей 
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час підприємство працює цілодобово. Основна проблема для підприємства полягає у 

нестачі сировини та її якості. Молоко закуплене у селянських спілок має вищу 

якісті, оскільки зібране з дотриманням усіх технологічних умов зберігання. Молоко 

закуплене у домашніх господарствах має нижчу якість та змінений склад, через 

відсутність умов зберігання. Зараз зона заготівлі сировини підприємства охоплює 50 

навколишніх сіл та 4 селянські спілки.  

Технологія виробництва сиру складається з низки операцій, які можуть 

виконуватися у різній послідовності, що зумовлено особливістю виготовлення 

певних видів сирів. Технологічні завдання виконуються на обладнанні різних типів, 

що з’єднані у лінію з різними комбінаціями. Специфіка технологічного процесу 

змінюються залежно від якості молока та виду сиру, який виготовляється (рис. 3.41). 

 

 

Рис. 3.41. Технологічна схема виробництва твердого сиру 

 

Підготовку молока для забезпечення нормального сичужного згортання і 

розвитку молочнокислих бактерій називають дозріванням. У процесі дозрівання 

молока змінюються його фізико-хімічні та технологічні властивості. Ці глибокі 

зміни внаслідок його дозрівання позитивно позначаються на якості сиру. Придатне 

для виготовлення сиру молоко зважують, очищують від механічних домішок, 
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проціджують крізь фільтри, пастеризують на сепараторах-очисниках. Для 

виробництва сиру використовують молоко як суміш визначеної жирності. Після 

заповнення сепараторів перевіряють масову частку жиру в нормалізованому молоці 

й остаточно регулюють її додаванням пастеризованого знежиреного молока або 

вершків. Жирність молока, що надходить на завод, часто вище, ніж потрібно, тому 

незбиране молоко змішують із знежиреним у необхідних співвідношеннях. Далі 

відбувається процес підготовки нормалізованої суміші до згортання. Підготовка 

складається з охолодження молока, додавання хлористого кальцію та бактеріальної 

закваски. Для згортання використовують ферментний препарат – сичуговий 

порошок, який одержують на спеціальних заводах зі слизуватої оболонки шлунка 

(сичуга) новонароджених телят чи ягнят. Далі проводять обробку згустку, яка 

включає його подрібнення (мета – зневоднення сирної маси) та друге нагрівання 

(проводять для прискорення зневоднення сирного зерна). Друге нагрівання слід 

проводити зі швидкістю не більше 1-2°С за хвилину і при інтенсивному 

вимішуванні, щоб уникнути утворення грудок сирного зерна. Формування сиру – 

сукупність технологічних операцій, спрямованих на відділення сирного зерна від 

сироватки та утворення з нього монолітних індивідуальних сирних голівок або 

блоків потрібної форми, розміру і маси. Пресування сиру проводиться з метою 

ущільнення сирної маси, видалення залишків вільної (міжзернової) сироватки та 

утворення замкненого і міцного поверхневого шару (скоринки сиру). На стадії 

ущільнення використовують прес. Самопресування здійснюють у формах з 

періодичним їх перегортанням. Соління сиру проводять у розсолі впродовж 1 доби. 

Сіль не тільки поліпшує смак сиру, вона виступає регулятором мікробіологічних, 

біохімічних та ферментативних процесів, що у ньому протікають, впливає на 

колоїдно-фізичні властивості сирної маси, сприяє утворенню кірки. Обсушування 

сиру проводиться для видалення вологи з поверхні головки у спеціальному 

приміщенні протягом 1-6 доби при температурі 10 (±2)°С і відносній вологості 

повітря 90-95%. Сир перед визріванням пакують у полімерну плівку або полімерне 

покриття на спеціальному устаткуванні і направляють у камери визрівання сирів. 

Дозрівання сиру являє собою складний комплекс взаємопов’язаних 
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мікробіологічних, біохімічних і фізико-хімічних процесів, що протікають у сирній 

масі. При цьому всі його складові частини (молочний цукор, білки, жири та інші 

органічні і мінеральні компоненти) проходять певні перетворення, що у кінцевому 

результаті обумовлює формування властивих даному виду сиру органолептичних 

показників та малюнку сиру. Сири, що досягли кондиційної зрілості, перед 

відправкою з підприємства сортуються і оцінюються за якістю.  

Вплив на повітряне середовище підприємства можна охарактеризувати як 

помірний. Максимальна кількість забруднюючої речовини припадає на вуглекислий 

газ, який виділяється при спаленні природного газу, на підприємстві відсутнє очисне 

обладнання. Річний об’єм викидів становить близько 3 т/рік. Загальна динаміка 

викидів підприємства знижується з 1995 року, це пов’язано зниження об’ємів 

виробництва, занепадом тваринництва що негативно відзначилось на виробництві 

(рис. 3.42). 

 

Рис. 3.42. Викиди Бучацького сирзаводу, т/рік 

 

Проте сам процес виробництва сиру не містить особливо небезпечних речовин 

для здоров’я як працівників, так і населення у зоні викидів підприємства. Проте при 

виробництві виділяються такі речовини як гідроокис Натрію, аміак, оксид Карбону, 

неметанові леткі органічні сполуки (рис. 3.43). 
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Рис. 3.43. Структура викидів Бучацького сирзаводу, % 

 

Забруднення повітряного середовища підприємство здійснює через 18 

організованих і 2 неорганізованих джерел, що виділяють 23 види забруднюючих 

речовин. Основними речовинами, що потрапляють у повітряне середовища є 

гідроокис Натрію, що виділяється на таких ділянках виробництва: приймальне 

відділення, цільномолочний цех, цех сухої сироватки, маслоцех. Основна перевага 

розташування підприємства -  його місцезнаходження за межами житлового контуру 

міста і приуроченість до промислової частини міста. З півночі і півдня об’єкт межує 

з ПМП «Смолоскип», зі сходу - ТОВ «Бучачхлібпром», з заходу -  Бучацьким 

МУВГ. Варто відзначити наявність у міста периферійного поясу лісових насаджень 

(зеленої зони), які сприяють поглинанню вуглекислого газу, максимальні викиди 

якого підприємством складають 725 т на рік. Створена модель ареалів атмосферних 

викидів сирзаводу (рис. 3.44) має відносну невелику площу – 2,2 км
2
. В зоні 

атмосферного забруднення проживає 10 тисяч осіб.  
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 Рис. 3.44. Ареали забруднення повітряногкомо середовища Бучацького 

сирзаводу 

 

 Вплив на водне середовище підприємства оцінюється як допустимий. 

Водокористування підприємство (рис. 3.45) здійснює через споживання підземних 

вод і експлуатації двох свердловин глибиною 56-70 м, дебітом 4-7 л/с. Територія 

водозабору складається з пісковиків девонського водоносного горизонту, живлення 

відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та перетоку води з вищих 

горизонтів. 

 

Рис. 3.45. Динаміка обсягів водокористування Бучацького сирзаводу, тис. м
3
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Водокористування Бучацького сирзаводу охоплює видобуток прісних вод, 

через свердловини. Глибина залягання водоносного горизонту 20-30 м. З метою 

запобігання потрапляння забруднюючих речовин у водоносний горизонт 

свердловини зацементовані, гирла герметизовані. З метою запобігання впливу 

підземних вод, що можуть призвести до заболочення, свердловини обладнані 

водозапірним обладнанням. Лабораторія підприємства проводить регулярні 

спостереження за станом води, показники аналізів свідчать про їх задовільний 

якісний стан, важких металів та змін хімічного складу у зразках не виявлено (рис. 

3.46). Очистка стічних вод відбувається через очисні споруди біологічної очистки, 

потужністю 1000 м
3
/добу. Тому вплив у сфері водокористування підприємства 

можна оцінити як екологічно допустимий.  

 

Рис. 3.46. Структура скидів підприємства, мг/дм
3 

 

Вплив на ґрунтовий покрив є мінімальний за рахунок введення повного 

циклу переробки сировини. При виробництві сиру утворюються побічний продукт – 

молочна сироватка. Це цінний молочний продукт, у ньому міститься 50% сухих 

речовин молока і 200 різних сполучень, тонкодиспергований молочний жир, 

розчинні азотні сполуки, лактоза, вітаміни, ферменти, органічні кислоти. Їй 

приписують поживні, дієтичні і лікувальні властивості. На сучасному етапі з 

молочної сироватки виготовляють сухі концентрати, молочний цукор, 

використовують для виробництва спирту, хлібобулочних та кондитерських виробів. 

Академік М.М. Липатов вважав що переробка сироватки є найактуальнішою 
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проблемою молочної промисловості, а сама сироватка не вторинний продукт, а 

молочно-лактозний продукт [263].  

Традиційні способи розділення молока засновані на біотехнології використання 

хімічних реагентів призводять до утворення сироватки. Молоко - це колоїдний 

розчин молочного білка і фосфату Кальцію у молочній сироватці, відповідно 

сироватка - це молочна рідина без вмісту жиру і білка [263].  Підприємство закупило 

сучасне канадське обладнання, суть роботи якого зводиться до виділення солі з 

сироватки з метою отримання білкового концентрату (рис. 3.47). Нанофільтрація 

(процес запущено у 2011 році) та ультрафільтрація (запущено у 2010 році) 

дозволяють здійснювати замкнутий безвідходний цикл переробки сировини.  

 

Рис. 3.47. Схема використання нанотехнологій у виробництві 

 

Потужність обладнання становить 30 т/добу. Білковий концентрат закупляють 

для спортивного, дієтичного і дитячого харчування. Оскільки підприємство не може 

забезпечити дане виробництво через обмежену кількість сировини, сироватку 

закупляють у всіх молокозаводів області. Це вдалий приклад реалізації екологічного 

виробництва на території області. 

Висновки до третього розділу 

Аналіз і оцінювання особливостей впливу технологічних процесів виробництва 

дев’яти підприємств різних галузей на компоненти природного середовища дали 

можливість: 
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- з’ясувати історико-економічні передумови формування виділених типів 

виробництва; 

- проаналізувати технології виробництва промислових підприємств з точки зору 

збалансованого природокористування; 

- створити серію діаграм для аналізу обсягів і структури забруднюючих речовин 

повітряного та водного середовищ, що дало можливість оцінити ймовірний 

негативний вплив на природне середовище окремих інгредієнтів за класами їх 

небезпеки; 

- створити серію картографічних моделей просторового поширення 

забруднюючих речовин у повітряному середовищі з поділом ареалів забруднення 

на зони різної інтенсивності з урахуванням відповідності концентрації 

забруднюючих речовин нормативам ГДК; 

- встановити приуроченість населених пунктів і кількості жителів до основних 

зон промислових атмосферних забруднень; 

- виділити основні технологічні, екологічні та економічні аспекти оптимізації 

виробничих процесів. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І ПРОМИСЛОВОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4.1 Роль промислових підприємств у збалансованому 

розвитку території 

Розвиток промисловості є основним фактором розвитку економіки як певної 

території, так і цілого регіону. У процесі реформування пострадянської економіки 

частка промислових підприємств у загальній чисельності підприємств і організацій 

знизилася майже вдвічі, у промисловості області присутні перспективні 

підприємства, що зуміли зберегти виробничий потенціал в умовах ринкової 

економіки, впровадити нові технології та зайняти свою нішу на ринку. Аналіз цих 

об’єктів дає можливість сформувати рекомендації для господарського комплексу 

області. Промисловість визначає рівень розвитку суспільства і не може не бути у 

центрі уваги держави із цілого ряду економічних і соціальних причин. Тому 

промислова діяльність, перш за все, об’єктивно потребує розвиненої та добре 

скоординованої системі державного регулювання. У даний час в кризовій ситуації 

необхідна державна підтримка промисловості та завдяки системі стимулюючих 

економічних засобів зупинити процес деіндустріалізації, щоб зберегти сформований 

промисловий потенціал території області. 

 У багатьох наукових теоріях обґрунтовано роль і значення промисловості у 

розвитку економіки країни. Прихильники інституціоналізму висловлюються за 

необхідність управління розвитком промисловості. Так, у роботі Дж. К. Гєлбрейта 

[68] у концепції постіндустріального суспільства обґрунтовано планування як 

основний інструмент управління промисловістю. На думку автора концепції, 

держава повинна активно використовувати державні закупівлі, фінансувати технічні 

розробки, виступати в якості кредитора, здійснювати заходи міжгалузевої 

координації (стимулювати розвиток більш слабких галузей через перерозподіл 

ресурсів розвитку), звільняти дрібних підприємців від антитрестових законів і т.п. 

[68]. 
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Ще один приклад соціально-інституціонального напряму координування 

економіки висвітлено у монографії Франсуа Перру «Економіка ХХ століття», де він 

стверджував, що  «ринок не можна зрозуміти без суспільства, у якому він 

функціонує». У даній праці зазаначається, що галузі господарства розвиваються 

нерівномірно і це формує поляризації простору навколо провідної галузі («полюс 

росту»). «Галузі-мотори» (швидкозростаючі галузі, такі як хімічна, 

машинобудування, нафтопереробка, електроніка, атомна енергетика тощо), як 

домінуючі, володіють потужним «ефектом залучення», підвищують масштаби і 

темпи економічної експансії при цьому модифікуючи структуру національної 

економіки. Держава повинна стати «центром прийняття рішень», який не позбавляє 

підприємство автономності, але обмежує його [189]. Прихильники теорії пропозиції 

(П. Боурмен, М. Фелдстайн, Р. Барроу) висловлюються за довгострокове державне 

управління факторами виробництва, з використанням, перш за все, податкових 

інструментів [101]. 

В економічній науці СРСР вивченням питанням управління розвитку 

промисловості займались таки автори як Є. Ліберман, B.C. Немчинов, А.В. Бачурін, 

Д.М. Гвішіані, Н.Г. Калінін, В.І. Голіков, В.В. Дем’яненко, В.В. Попов, Н.Г. 

Чумаченко та інші. Більшість з них велику увагу приділяли вдосконаленню 

адміністративних методів управління розвитком промисловості СРСР [122, 123].  

У 2003 році було прийнято Концепцію державної промислової політики 

України, де серед основних завдань було зазначено першочерговість раціонального 

використання природних ресурсів та екологічна спрямованість реформування 

промисловості. Основними стратегічними завданнями оголошено підтримку 

ресурсозберігаючих і соціальноорієнтованих виробництв. Рекомендовано цілу 

систему заходів спрямованих на досягнення оголошених цілей, щоб за їх допомогою 

відбувалась реалізація процесу управління розвитком промислового виробництва 

через комплекс систематичних заходів, спрямованих на розвиток національної 

економіки з впровадженням новітніх і сучасних технологій. Проте такі рекомендації 

концентрують увагу, більшою мірою, на інноваційній політиці, ніж на розвитку 

промисловості, оскільки об’єктом промислової політики є умови функціонування 
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самих підприємств, а не загальні рекомендації для галузей виробництва. Інститут 

економіки промисловості НАН України провів дослідження соціальних аспектів 

сталого розвитку промислових регіонів. За індексом сталого розвитку промислові 

регіони України знаходяться на останніх місцях через несприятливий екологічний, 

демографічний та соціальний стани. Промислові регіони маючи високий рівень 

економічного розвитку не забезпечують екологічної та соціальної безпеки. 

Тернопільська область за рейтингом сталого розвитку серед адміністративних 

областей займає за останні десять років місце в першій десятці (2-12). Нарощувати 

промисловий потенціал регіону не є стратегічним рішенням, оптимальним є 

вдосконалення і екологізація вже існуючих підприємств. Екологізація будь-якого 

виробництва лежить у площині технологічних процесів виробництва. 

Американський економіст Пол Пільцер сформулював кілька їх особливостей [201, 

С.401-431]: а) даючи можливість продуктивно використовувати ту чи іншу 

сировину, технологія визначає, що є природним ресурсом; б) технологія передбачає 

дійсні величини запасів природних ресурсів, визначаючи як ефективність, з якою ми 

ці ресурси використовуємо, як і властивість знаходити, видобувати, транспортувати 

і зберігати їх; в) швидкість з якою розвиваються технології у суспільстві, 

визначаються відносним рівнем його здатності засвоювати і переробляти 

інформацію.  

Підводячи підсумки, зауважимо, що найкращим варіантом запровадження у 

регіонах ідей збалансованого природокористування було б його виокремлення у 

самостійну стратегію розвитку, яка б одночасно забезпечила збалансованість 

економічної, соціальної та екологічної політик, які сьогодні лише формуються та 

реалізуються як окремі системи. Ці елементи повинні стати структурними 

складовими регіональних стратегій та угод регіонального розвитку.  

4.2 Оцінка впливу промислових підприємств на навколишнє середовище у 

басейні річки Серет 

Вивчення різних типів промислових підприємств з позицій їх впливу на 

навколишнє середовище дозволяє виявити ступінь і глибину перетворень природних 

компонентів, а також оцінити індивідуальну роль кожного підприємства у 
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сукупному техногенному впливі на середовище. Особливо такий підхід актуальний 

для дослідження промислових зон міст, де зосереджені різні підприємства з різним 

ступенем впливу на природне середовище. Дослідження впливу промислових 

підприємств на басейн річки дозволяє виділити сукупний вплив промислових 

об’єктів на природний геобар’єр. З досліджених у роботі дев’яти підприємств 

обрано п’ять приурочених до басейну річки Серет, як головної водної артерії 

області. Серед промислових підприємств представлені: Залозецький спиртовий 

завод - підприємство спиртової підгалузі, ВО «Текстерно» - представник легкої 

промисловості, кондитерська фабрика «Тера» - підприємство харчової 

промисловості, підприємство деревообробної промисловості – «Ліскомшпон», 

виробниче об’єднання (ВО) «Булат», зі сфери металообробки.  

Продукти техногенезу поширюються в атмосфері, ґрунтах і воді. Повітряне 

забруднення нестабільне за своєю природою, оскільки постійно змінює своє місце 

розташування і часовий інтервал впливу. Найбільш стійкими у часі є процеси 

забруднення вод і ґрунту. При цьому грунт виступає накопичувачем, а водне 

середовище – переносником речовини. Вплив досліджуваних підприємств на 

повітряне середовище відрізняється специфікою їх виробничих процесів.  

Залозецький спиртовий завод є другим підприємством області з повністю 

комп’ютеризованим виробничим процесом. Побудоване поле забруднення 

підтверджує, що лісові насадження заводу є природними бар’єрами на шляху 

поширення атмосферних забруднень. Вплив підприємства на водне середовище 

характеризується як відчутний. Водозабір Залозецького спиртового заводу 

відбувається з двох свердловин, глибиною 102 м та 96 м, нормативний дозвіл на 

видобуток підземних вод становить 298 м
3
/добу. Встановлено, що за характером 

забруднень стічні води заводу можна поділити на 4 категорії: умовно чисті, 

господарсько-побутові, виробничо-забруднені та концентровані. Основна проблема 

водокористування спиртового заводу це скид вод насичених органічним речовинами 

рослинного походження (табл. 4.2), оскільки на руйнування цих речовин 

витрачається кисень розчинений у воді. Досліджено, що 1 літр стічних вод 

спиртового заводу може евтрофікувати близько 3 тисяч літрів ставкової води. Даний 
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процес негативно позначається на життєдіяльності біоти Залозецьких водосховищ, 

важливого рекреаційного об’єкту області. З’ясовано, що точки скиду підприємства 

знаходиться вище (35 км по течії) точки водозабору обласного центру. Текстильне 

підприємство «Текстерно» є найбільшим підприємством текстильної галузі у місті 

Тернополі, за потужністю в радянський період належало до найбільших в Україні 

виробників бавовняних тканин.  

Таблиця 4.1 

Структура атмосферних викидів промислових підприємств,% 

Забруднюючі 

речовини 

Залозецький 

спиртовий 

завод 

ВО 

«Текстерно» 

Кондитерська 

фабрика 

«Тера» 

ВО 

«Ліском-

Шпон» 

ВО 

«Булат» 

Речовини у вигляді 

суспендованих 

твердих частинок 

5 20 - - 25 

Неметанові леткі 

органічні сполуки 

(нмлос) 

19 - - - 7 

Сполуки Нітрогену 35 55 - - - 

Сполуки сірки - - - - 5 

Оксиди вуглецю 41 25 99 98 58 

Аміак - - 1 - - 

Ацетон - - - - - 

Оцтова кислота - - - - 5 

Сажа - - - 2 - 

 

Встановлено, що для обробки тканини на виробництві використовують ряд 

токсичних речовин, як  бензол та формальдегід, при цьому для 95% хімічних 

речовин, що застосовуються у виробництві відсутні нормативи викидів відповідно 

до законодавства. Вплив на водне середовище підприємства можна 

охарактеризувати як посилений. Підприємство використовує 2 джерела 

водопостачання: свердловини розташовані на території підприємства і поверхневий 

водозабір з водосховища річки Серет, при цьому 95% водозабору припадає на 

водосховище. Відведення зворотних вод здійснюється у міську каналізаційну 

мережу. Виробництво використовує значну кількість води. Оцінено, що на 

виробництво 1 м тканини використовується 33 літри води, у структурі скидів 

переважають хлористий водень та завислі рештки (табл. 4.2). Підприємство 

«Ліском-Шпон» спеціалізується на виготовленні струганого шпону з 
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твердолистяних порід дерев, зокрема дуба, бука, ясеня, клена, які постачаються з 

областей Західної України. Обсяги виробництва складають близько 2 млн. м
2
 шпону 

в рік. На частку твердих викидів (пил, зола та інші завислі речовини) припадає 

близько 30% від загальної кількості викидів підприємства (табл. 4.1). Відходи 

шпону і деревини спалюються у печі для виробництва тепла, задля нагрівання 

пропарювальних камер і теплопостачання підприємства. Вплив на водне середовище 

підприємство здійснює через скиди стічних вод, оскільки виробництво 

використовує велику кількість води для термічної обробки деревини. Встановлено, 

що основними компонентами забруднення стоків підприємства є механічні 

включення (кора, деревні частинки, деревні волокна) та продукти гідротермічного 

розкладу деревини (органічні кислоти, альдегіди, кетони) (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Структура стічних вод промислових підприємтв, % 

Забруднювач: 

Підприємства 

Залозецький 

спиртовий 

завод 

ВО 

«Текстерно» 

Кондитерська 

фабрика 

«Тера» 

ВО 

«Ліском-

Шпон» 

ВО «Булат» 

амоній-іон - - 1,5 - - 

азот амонійний - 3,9 - 1,4 - 

нітрат-іони - - - - - 

фосфати - 6,7 4,9 - - 

хлорид-іони - 4,2 - - - 

сульфати 11,2 14,5 - - 1,7 

хлориди 7,3 8,6 - 6,7 2,1 

завислі частки 12,3 23,9 89,7 33,6 8,9 

аміак 4,5 - - - 0,5 

сірководень - 1,2 - 9,5 - 

силікатна 

кислота 
- - - 8,6 4,4 

фосфорна 

кислота 
- - - 11,5 - 

вуглекислота - 5,6 3,9 23,6 - 

оксиди титану - 1,9 - 1,8 2,1 

оксиди заліза - 2,8 - 1,9 2,3 

оксид Цинку - 2,4 - 1,4 40 

мінеральний пил - - - - 38 

хлористий 

водень  
- 24,3 - - - 

 

Стічні води підприємства можна класифікувати як слабоагресивні, вони містять 

такі види домішок як суспензії та патогенні мікроорганізми (спричиняють 
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каламутність води) і колоїдні розчини (зумовлюють окислення і зміну кольору 

води). Визначено, що стоки підприємства можна класифікувати на наступні групи: 

хімічні (органічні і неорганічні домішки), фізичні (суспензії та нерозчинні домішки), 

теплові (скиди з підвищеною температурою). Вплив на ґрунт підприємство здійснює 

через відкрите складування відходів виробництва на території, максимальну площу 

займає попіл і зола від спалювання деревних відходів для потреб теплопостачання 

підприємства. Кондитерська фабрика «Тера» є одним з найбільших кондитерських 

підприємств на території області, його загальна виробнича потужність складає 6 

тисяч тон на рік. Близько 95% викидів складає діоксид Вуглецю (табл. 4.1). Оцінено, 

що вплив на водне середовище підприємство здійснює незначний. Загальний обсяг 

водоспоживання фабрики коливається у межах 5-6 тисяч м
3
 щорічно. Підприємство 

відноситься до категорій, що  не містять небезпечних забруднюючих речовин, це 

переважно харчові рештки (табл. 4.2). Загальний аналіз впливу промислових 

підприємств на водне середовище можна деталізувати через дослідження показників 

якості вод річки Серет, основної водної артерії території регіону. Більшість 

досліджуваних підприємств використовують для виробничих потреб води цієї річки. 

Для проведеного дослідження були використані такі методики визначення якості 

водойм: КНД 211.1.4.024-95 «Методика визначення біохімічного споживання кисню 

після n днів (БСК) в природних і стічних водах», КНД 211.1.4.039-95 «Методика 

гранометричного визначення завислих речовин у природних водах і стоках», СЕВ 

«Уніфіковані методи дослідження якості води». 

Таблиця 4.3 

 Коротка характеристика місць відбору проб води 

 

 

 

 

 

 

 

Водний об’єкт Річка 
Рік 

наповнення 

Об’єм водосховища,  

млн. м
3 Площа водної 

поверхні, км
2 

повний корисний 

Заложцівське 

водосховище 
Серет н.д. 13,3 12,6 6,9 

Тернопільське  

водосховище 
Серет 1956 12,6 6,6 3,0 

Касперівське 

водосховище 
Серет 1963 18,8 17,7 2,9 
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Оскільки у грунтах головним геохімічним бар’єром виступає система грунт-

вода-рослини, то в разі водного середовища такими елементами виступають ділянки 

зарегульованого стоку - водосховища. Для проведення аналізу нами взято три 

водосховища (табл. 4.3), що репрезентують верхню, середню і нижню частини річки 

Серет. Якісний склад природних вод аналізується наступними параметрами: 

загальними фізико-хімічними показниками якості води, органолептичними 

показниками, бактеріологічними та радіологічними показниками, показниками 

неорганічних і органічних домішок, також рядом інших параметрів. Цю частину 

дослідження репрезентують показники органолептичного стану (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Органолептичні показники якості води  

Водний об’єкт 

З
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, 
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и
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о
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 °
С
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р
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о
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и

, 
м

г/
д

м
3
 

К
и

сл
о
тн

іс
ть

, 
р
Н

 

Заложцівське 

водосховище 
1-2, Dз 29-30 5,17-8,23 12 10,9 8,06 

Тернопільське  

водосховище 
0-1, Df 29-30 5,14-7,28 11,5 10,2 7,99 

Касперівське 

водосховище 
0-1, Df 26-28 5,23-7,29 13 14,5 8,18 

 

Органолептичні показники якості вод водосховищ помітно не відрізняються. 

Більшу частину дна водосховищ вистилає торф’яний мул і озерний гравій, вапняк, 

пісок і крейда. За класифікацією Перельмана А.І. дно такого типу можна віднести до 

глинисто-мулових, в яких розкладається багато органічних речовин. У результаті 

розвивається негативний окислювально-відновний баланс, залізо і марганець 

відновлюються, мул стає сірого і сіро-зеленого кольору. Головна проблема 

водосховищ (що видно навіть на космічних знімках) - евтрофікація. Основна 

причина - скидання промислових вод з високим вмістом фосфору й азоту. 
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Очевидно, що стічні води підприємств приносять у водосховища різноманітні 

забруднення. У більшості випадків, це оксиди сірки, азоту, фосфору, свинцю, важкі 

метали. Варіація вмісту хімічних елементів (табл. 4.5) залежить від пори року. Це 

пов’язано з наповненістю водосховищ та змінами компонентного складу розчинних 

органічних речовин. Домішки неорганічних солей обумовлені процесами вимивання 

їх з гірських порід і поверхні ґрунтів навесні талими водами. 

Таблиця 4.5 

Результати хімічного аналізу проб води 

Місце 

відбору 

проби 

Час 

відбору 

проби 

Ca
2+

, 

мг/дм
3 

Mg
2+

, 

мг/дм
3
 

Fe 

общее, 

мг/дм
3
 

К
+
, 

мг/дм
3
 

Na
+
, 

мг/дм
3
 

Mn
2+

, 

мг/дм
3
 

Cu
2+

, 

мг/дм
3
 

Цезій-

137, 

бк/дм
3
 

Заложців-

ське 

водосхо-

вище 

січень 80,00 17,08 0,06 1,32 5,62 0,00 0,01 0,061 

травень 68,00 14,64 0,06 1,52 5,26 0,00 0,01 0,067 

вересень 58,00 13,42 0,11 6,08 20,47 0,00 0,01 0,058 

листопад 80,00 12,20 0,19 7,80 15,18 0,02 0,01 0,070 

Середнє  71,50 14,34 0,11 4,18 11,63 0,01 0,01 0,064 

Тернопіль-

ське  

водосхо-

вище 

січень 100,0 15,86 0,01 3,20 5,65 0,00 0,01 0,063 

травень 90,00 15,86 0,01 2,73 8,51 0,00 0,01 0,060 

серпень 56,00 13,42 0,00 6,17 18,12 0,00 0,00 0,059 

листопад 72,00 13,42 0,02 6,63 20,70 0,00 0,01 0,059 

Середнє  79,5 14,64 0,01 4,68 13,25 0,00 0,007 0,060 

Касперів-

ське 

водосхо-

вище 

березень 118,0 10,98 0,12 6,63 21,62 0,00 0,01 0,060 

травень 102,0 19,52 0,19 5,85 13,85 0,00 0,00 0,060 

серпень 104,0 18,30 0,13 4,29 11,27 0,00 0,01 0,059 

листопад 112,0 14,64 0,06 9,75 14,95 0,03 0,01 0,070 

Середнє  109,0 15,86 0,13 6,63 15,42 0,01 0,01 0,060 

ГДК  180 40 0,3 18 120,0 0,1 0,1 0,1 

 

Кінець весни і перша половина літа відзначається збільшенням показників 

хімічного аналізу, що обумовлено змивом з прибережних територій і сезонністю 

роботи цукрової галузі. Згідно даних моніторингу попередніх років, води 

водосховищ мають невеликий показник окислюваності, що свідчить про невеликі 

втрати кисню на процеси самоочищення. Показник БСК5 у 2000 ставив 1,6 мг О2/дм
3
 

(чиста), цього року він становить 2,78 мг О2/дм
3
 (помірно забруднена), що свідчить 

про посилення забруднення вод органічними речовинами і активний розвиток 

фітопланктону. 

Головний процес, що сприяє зниженню токсичності важких металів - це 

адсорбція іонів металів зваженими частинками. Відомо, що саме органічні 

речовини, з’єднуючись з важкими металами, знижують адсорбцію. Це сприяє 
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зниженню токсичності іонів важких металів. Це головний показник концентрації 

токсикантів і також показник самоочищення водоймищ. Оскільки лабораторний 

аналіз проб води не фіксує перевищень по ГДК (табл. 4.6), для чистоти дослідження 

необхідно вивчити вміст металів у воді, мулі, ґрунті та водоростях. Саме ці 

компоненти залучені в малий кругообіг екосистем водосховищ. Для порівняння 

розглянемо показники граничної концентрації досліджуваних речовин різних систем 

(табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Гранична концентрація, мг/дм
3 

Речовина ВОЗ USEPA ЕС СанПіН 

Кальцій - - 100,0 180,0 

Магній - - 50,0 40,0 

Залізо 

загальне 
0,3 0,3 0,2 0,3 

Калій - - 12,0 18 

Натрій 200,0 - 200,0 120,0 

Марганець 0,5 0,05 0,05 0,1 

Мідь 2,0 1,0-1,3 2,0 0,1 

Цезій-137 - - - 0,1 
 

Як бачимо, вітчизняна система показників  (СанПіН) охоплює увесь перелік 

речовин і відрізняється високим рівнем вимог до якості води. На створеній 

картосхемі відображено розташування промислових підприємств п’яти галузей в 

басейні р. Серет, їх вплив на показники водного середовища трьох водосховищ (у 

верхній, середній і нижній частині головної річки) басейну річки Серет (рис. 4.1). 

Запропонований підхід дає можливість провести порівняльний аналіз кількісних і 

якісних параметрів вод водосховищ, за допомогою впливу на них сукупності 

підприємств. Встановлено, що у нижній частині річкового басейну (рис. 4.1) у 

порівнянні з верхньою, вміст нітритів збільшився на 68%, хлоридів - на 29%, 

сульфатів - на 52%, гідрокарбонатів - на 26%. Згідно даних моніторингу попередніх 

років, води водосховищ мають низький показник окислюваності, що свідчить про 

незначні втрати кисню на процеси самоочищення. Показник БСК5 у 2000 році 

ставив 1,6 мг О2/дм
3
 (чиста), у 2014 році становив уже 2,78 мг О2/дм

3
 (помірно 
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забруднена), що свідчить про посилення забруднення вод органічними речовинами і 

активний розвиток фітопланктону. 

 

Рис. 4.1. Вплив промислових підприємств на якісні і кількісні показники води 

басейну р. Серет 

  

Детальний еколого-географічний аналіз підприємств та їх технологічних 

процесів послужив основою для оцінки ступеня їх негативного впливу на 

компоненти навколишнього середовища у межах виробничих приміщень і 
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зовнішнього середовища. При оцінюванні особлива увага приділялася 

різноманітним аспектам впливу технологічних процесів на компоненти 

навколишнього середовища. Результати оцінювання зведені у підсумкову таблицю, 

матеріали якої відображають ступінь сукупного впливу на природні компоненти та 

ранги небезпеки підприємств (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Ступінь інтегрального впливу і ранг екологічної небезпеки  

промислових підприємств 

Ступінь впливу на навколишнє 

середовище 

 

Промислове 

підприємство 

Ступінь впливу на навколишнє 

середовище 

Повітряне середовище Водне середовище 
Повітряне 

середовище 
Водне середовище 

Забруд-

нення 

зовнішнього 

середовища 

Забрудне-

ння  

робочих 

примі-

щень 

Об’єм 

стоків 

Струк-

тура 

забруд-

нюючих 

речовин 

Ступінь 

негатив-

ного 

впливу 

Ранг 

еколо-

гічної 

небезпеки 

Ступінь 

негатив-

ного 

впливу 

Ранг 

еколо-

гічної 

небезпеки 

4 3 3 2 
Залозецький 

спиртовий завод 
7 ІІ 5 ІІ 

5 5 3 3 ВО «Булат» 10 І 6 II 

4 5 5 5 ВО «Текстерно» 9 І 10 І 

1 1 2 1 
Кондитерська 

фабрика «Тера» 
2 ІІІ 3 ІІІ 

3 4 4 3 

Деревобробне 

підприємство 

«Ліском-Шпон» 

7 ІІ 7 ІІ 

 Примітка: 
1-5

 – ступінь негативного впливу у балах, 5 – максимальний негативний вплив 

 

Екстраполюючи отримані результати на основі аналізу ступіня інтегрального 

впливу і ранг екологічної небезпеки досліджуваних промислових підприємств 

формуємо висновок, що: 

- у групу максимального впливу ввійшли металургійні підприємства і 

підприємства легкої промисловості, вони здійснюють посилено-локальний вплив на 

усі компоненти навколишнього середовища, отримали перше місце у рейтингу 

екологічної небезпеки; 

- спиртові заводи та деревообробні підприємства здійснюють помірний вплив 

на довкілля, проте є потенційно небезпечними об’єктами, займають друге місце у 

рейтингу екологічної небезпеки; 
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- мінімальний вплив на довкілля здійснюють підприємства харчової 

промисловості, привносячи мінімальну кількість забруднюючих речовин, третє 

місце у рейтингу екологічної небезпеки. 

4.3 Оптимізаційні рішення для технологічних та виробничих процесів 

об’єктів промислового природокористування області 

Оптимізація будь-якого антропогенного комплексу полягає у переведенні 

системи у стан, що максимально ефективно виконуватиме задані виробничі функції. 

На думку М.Д. Гродзинського [158], цільові напрями оптимізації перебувають у 

протиріччі між собою. Оптимізація промислового природокористування області 

окреслена нами у рамках виробничих процесів, оскільки найоптимальнишим для 

розвитку господарства області є модернізація виробничих процесів вже існуючих 

підприємств. Дотримуючись ієрархії, сформуємо оптимізаційні рішення у 

послідовності: сфера промислового природокористування –  галузь промисловості – 

виробнича та технологічна схема. Першочергово проаналізуємо загальні засади 

оптимізації промислового природокористування. Одним із напрямків оптимізації 

промислового природокористування є запровадження економічних інструментів. На 

відміну від правових, яких повинен дотримуватись природокористувач, економічні, 

на думку Д. Моравца, стимули передбачають певну свободу вибору. Їх 

використання як правило є більш ефективним ніж правових. Однією з причин цього 

є те, що економічні інструменти забезпечують вибір більш ефективних засобів 

досягнення екологічних цілей: забезпечення «чистоти» атмосферних викидів чи 

скидів стічних вод, складування твердих промислових відходів. Підприємці чи 

організації завжди будуть порівнювати затрати з метою вибору оптимальних 

варіантів і заходів ведення природоохоронної діяльності. В якості можливих 

альтернатив у системі еколого-економічних інструментів доцільно розглядати: 

- надання субсидій підприємцям на екологічні орієнтовані заходи під низькі 

відсотки, наприклад з позабюджетних природоохоронних фондів; 

- здійснення природоохоронної діяльності підприємством під фінансовим 

контролем інвестора (держави чи банківського сектору) для ефективного 

використання природоохоронних витрат; 
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- включення в ціну товару природоохоронні затрати, щоб вони із категорії 

зовнішніх витрат для підприємства перейшли у категорію внутрішніх; 

- запровадження компенсаційних витрат держави підприємцям, які покращують 

технологічні процеси виробництва, а разом з тим і  показники впливу на 

навколишнє середовище. 

Загалом для вирішення проблем видобувної галузі як сфери комплексного 

освоєння ресурсів твердих корисних копалин, супутніх газів, вод та підземного 

простору необхідною є наукова розробка принципів та основ нових гірничих 

технологій, технічних засобів ефективного та комплексного гірничого виробництва 

з урахуванням вимог екології. Спеціаліст у галузі розробки родовищ твердих 

корисних копалин Д.М. Бронніков вважав, у майбутньому доцільно створювати 

великі територіальні комбінати з добування корисних копалин, де цехи первинної 

переробки працюють на природній сировині, наступні цехи – на їх відходах і т.д. 

Сучасна техніка дозволяє змінити рельєф, режим ґрунтових та підземних вод, 

структуру ґрунту, мікроклімату та інше. З початку 90-х років мінерально-

сировинний комплекс України зазнав деградації у всіх своїх складових частинах. 

Зокрема, з 950 млн. т у 1990 році до 302,6 млн. т у 1997 році впав загальний 

видобуток корисних копалин, зменшилося фінансування геологорозвідувальних 

робіт та обсяги пошукового і розвідувального буріння до критичних позначок – 

нижче рівня видобутку впав щорічний приріст запасів деяких найважливіших 

корисних копалин. Проблема відвалів, однак, настільки масштабна, що не може 

бути повністю вирішена шляхом їх використання як сировинних ресурсів. Жодне, 

навіть таке матеріалоємне виробництво, як будівельне, не потребує таких великих 

обсягів сировини. Крім того, далеко не всі розкривні породи та породи, які 

добуваються супутньо, можуть бути віднесені до корисних копалин. За оцінками 

геологів України, придатними зараз можуть бути 15-20% розкривних порід. Площі, 

зайняті відвалами, як і всі землі, порушені гірничими роботами, підлягають 

рекультивації.  

В Україні гірничодобувними виробництвами зайнято близько 190 тис. га землі. 

Щорічно з цією метою виділяється ще 7-8 тис. га, причому до 40-50% усіх 
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земельних ділянок займається відвалами. Рекультивація земель після проведення 

гірничих робіт передбачає збереження земельних багатств країни та забезпечення 

населенню нормальних санітарно-гігієнічних умов життя. Рекультивація – це не 

обов’язково повернення земельних ділянок до їх первісного стану. Адже в ряді 

випадків, наприклад на місці кар’єру, це неможливо. У широкому розумінні 

рекультивація – це приведення ділянок землі у той стан, який дозволяє 

використовувати їх надалі в сільському господарстві, для лісових посадок, для 

будівництва, для створення зон відпочинку. Найпоширенішим типом порушень 

земної поверхні є відвали. Їх техногенні форми дуже різноманітні: конічні, 

гребенеподібні, плоскі, платоподібні. Іншим типом порушень є прогини земної 

поверхні, а також власне котловани кар’єрів. Серед останніх зустрічаються 

мульдоподібні з пологими схилами, циркоподібні, трапецієподібні, сухі і такі, що 

затоплюються підземними та поверхневими водами. Найважливішими етапами 

відновлення порушених земель є гірничотехнічна та біологічна рекультивація. 

Гірничотехнічна рекультивація передбачає формування плоских відвалів, 

згладжування схилів, створення терас, засипання понижень. Сплановані поверхні 

перекриваються глинистою породою, будь-якою ґрунтоутворюючою породою (лес, 

супісок) і ґрунтом. Біологічна рекультивація включає в себе заходи з відновлення 

ґрунтів або створення на породних відвалах умов, що можуть забезпечити їх 

родючість. На землях, які звільняються від гірничих робіт відновлюють орні землі, 

сінокоси, пасовища (сільськогосподарська рекультивація), ведеться насадження лісу 

(лісогосподарська рекультивація). Відпрацьовані глибокі кар’єри можуть бути 

використані під водоймища, ставки (водогосподарська рекультивація). 

Якщо у 1990 році у Тернопільській області було рекультивовано 420 га 

порушених і відпрацьованих земель, то у 2011 році – 7 га, у 2012 році – жодного 

гектара [239, 240]. З метою охорони навколишнього середовища від забруднення 

при проведенні геолого-розвідувального буріння використовуються герметичні 

покриття, для мінімізації пилового забруднення. При сучасних масштабах гірничих 

робіт виникла гостра суспільна та екологічна проблема створення гірничих 

підприємств, які здатні здійснювати комплексну переробку гірських порід з 
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максимальною віддачею суспільству корисної мінеральної продукції і, разом з тим, 

вони повинні з перших днів своєї діяльності забезпечувати рекультивацію та 

відтворення земельних угідь за рахунок невикористаної гірської маси. 

Компресорна станція (КС) призначена для забезпечення розрахункової 

пропускної здатності магістрального газопроводу за рахунок підвищення тиску газу 

на виході КС за допомогою різноманітних видів газоперекачуючих агрегатів (ГПА). 

Приводом газотурбінної установки служать продукти згоряння паливного газу 

(метану). Щодоби в камері згорання однієї турбіни згорає близько 42 тис м
3
 газу, а 

на станції працюють 4-5 турбін. Оскільки установки є застарілими, покращити їх 

техніко-економічні і еколого-технічні показники можливо завдяки проведенню 

ремонтних робіт. Комплексні випробування газоперекачуючого агрегату (ГПА) 

проводяться до і після проведення капітального ремонту. Капітальний ремонт 

здійснюється в обов’язковому порядку після відпрацювання агрегатом 12 тис. 

мотогодин. Температура відпрацьованих газів до ремонту складає близько 508˚С. 

Після ремонту температура знижується на (2-4)˚С, потужність агрегату зростає, 

зменшується витрата паливного газу і, відповідно, покращуються екологічні 

показники. Після проведення капремонту здійснюються еколого-технічні 

випробування. Діючі система управління газоперекачуючими агрегатами не є 

достатньо економічними і надійними в роботі. Доцільно ввести нову модернізовану 

комп’ютерну систему автоматичного керування технологічним процесом роботи 

газотурбінних установок. Впровадження такої технології дасть можливість 

підвищити енергоефективність роботи Тернопільської і Гусятинської 

газокомпресорних станцій. 

Наявність модернізованої системи керування дозволить вирішити певний 

спектр екологічних проблем галузі. Основними перевагами автоматизованих систем 

є надійний контроль сигналів захисту, що унеможливлює помилкове спрацювання 

захисту. Протягом 2012 року на Тернопільській КС зафіксовано 11 вимушених 

зупинок через неправильне спрацювання апаратури, внаслідок чого були здійснені 

додаткові витрати газу і незаплановані викиди газу у навколишнє середовище. 

Зокрема, під час зупинки агрегату відбувається автоматичне стравлення газу в 
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атмосферу з нагнітача. Кількість стравленого газу під час однієї зупинки складає 

близько 1069 м
3
. Витрати газу на продувку технологічних комунікацій під час однієї 

аварійної зупинки складають 3355,3 м
3
. На запуск агрегату з перекачки газу 

витрачається щоразу 1470 м
3
 газу. Визначимо загальні витрати газу Q, які мають 

місце при одній аварійній зупинці: 

31069 3355,3 1470 5894,3   м .СТР ПР ПУСКQ Q Q Q        

Враховуючи кількість аварійних зупинок впродовж року, визначимо загально-

річні витрати газу ΣQ : 

35894,3 11 64837,3   м ;Q Q n    
 

З вказаних витрат газу в навколишнє середовище було викинуто  

3

. . 1069 3355,3 4424,3   м .навк сер СТР ПРQ Q Q      

Як бачимо, енергозбереження прямо пропорційно пов’язане з вирішенням 

екологічних проблем, тому будь-який напрямок діяльності повинен бути 

зорієнтований на раціональне використання та економічне витрачання первинної та 

перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у господарському секторі.  

Основні екологічні проблеми ливарного виробництва - це питання утилізації і 

переробки відходів. У ливарному виробництві на одну тонну виливків утворюється 

від 1 до 3 тонн відходів, які містять відпрацьовану та невикористану суміш, шлаки, 

пил, гази. Хоча основна частина відходів – відпрацьовані суміші та шлаки, але 

відносно забруднення навколишнього середовища найбільшу небезпеку мають пил 

та гази, у зв’язку з тим, що їх важко вловлювати та відводити. Їх кількість при 

виробництві однієї тонни виливків зі сталі або чавуну є такою (кг): пилу – 50, 

оксиду Сульфуру (ІІ) – 1,5-2, вуглекислого газу – 250, вуглеводнів – 1. Окрім того, 

виділяються також шкідливі гази, такі як фенол, формальдегід, фурфурол, ацетон, 

бензол та інші, загальна кількість яких хоча й невелика, але несе небезпеку через 

токсичність. В газах, які відводяться від ливарного виробництва та викидаються в 

атмосферу, пил складається в основному з дрібнодисперсних часток, а вміст 

вільного діоксиду кремнію доходить до 80%, тому існує можливість виникнення 
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професійних захворювань серед населення, яке живе поблизу заводу. Перше місце 

за інтенсивністю виходу шкідливих речовин займають дільниці ливарних цехів, 

пов’язані із складуванням, переробкою та використанням шихтових та формівних 

матеріалів: шихтові подвір’я, сумішоприготувальні дільниці, дільниці формування 

та приготування стержнів та інше. Тут використовуються різноманітні бункерні 

транспортуючі пристрої, сушильні та випалювальні апарати тощо. На дільниці 

розвантаження сипучих матеріалів (ливарного коксу, вапняку, піску та ін.) у 

приймальні ванни виділяється у середньому до 2-2,5 кг/год. пилу на одиницю 

працюючого обладнання. З сушильних апаратів виділяються 0,2-0,5 кг/год. оксиду 

вуглецю, 0,10-0,15 кг/год. окису сірки, до 0,2 кг/год. оксиду азоту та інші речовини – 

акромін, формальдегід. Запиленість газів, які відводяться від сушильних апаратів, 

досягає 10-15 г/м
3
. При приготуванні 1 кг стержневої суміші холодного твердіння у 

повітря потрапляє до 7,5 г різних вуглеводнів. При очистці та вибивці виливків 

залежно від приладів виділяється пил з 1 м
3
 площі решітки 45-60 кг/год., оксиду 

вуглецю – 5-6 кг/год., аміаку – до 3 кг/год. При механічній очистці виливків 

абразивним інструментом інтенсивність пиловиділення 1-2,5 кг/год [244].  

Джерелом забруднення стічних вод у ливарних цехах служать, головним 

чином, установки гідравлічної та електрогідравлічної очистки литва, вологої 

очистки повітря, гідрогенерації відпрацьованих формівних сумішей. Кількість 

стічних вод можливо значно зменшити шляхом здійснення зворотного 

водопостачання. Використання пилоочисних споруд дає можливість не тільки 

домогтися очистки газів від пилу, але й повторно використовувати раніше 

викинутий пил. Ефективна система сухої і вологої очистки газів у рукавних 

фільтрах з уловлюванням Fe2O3 і подальшого його транспортування.  

З токсичних газів перше місце посідає оксид Карбону (ІІ). Головний спосіб 

зменшення кількості оксиду Карбону, який потрапляє у навколишнє середовище, – 

допалювання його до оксиду Карбону (ІV). Тверді відходи ливарного виробництва, 

потрапляючи у відвали, являють собою в основному відпрацьовані ливарні піски. 

Невелику частину (менше 10%) займають металеві відходи, кераміка, деревина, 
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сміття. Головним напрямком зменшення кількості твердих відходів треба вважати 

регенерацію відпрацьованих ливарних пісків. 

Текстильна промисловість створює чимало проблем екологічного характеру. 

Щоб зменшити кількість шкідливих відходів доцільно застосовувати натуральні 

барвники, які можна отримати з різних видів рослин або шляхом застосування 

мікробіологічних технологій. Питання заміни небезпечних хімічних барвників на 

натуральні було вперше піднято у 1990 році українською громадською екологічною 

організацією «МАМА-86». Основним напрямком роботи організації є зниження 

ризику впливу хімічних речовин на здоров’я людей і навколишнє середовище. 

Найбільш перспективними для текстильного оздоблювального виробництва 

виявилися рослинні барвники, оскільки бактеріальні використовуються в галузях 

харчової промисловості. Випуск усіх груп натуральних барвників не перевищує 1% 

від обсягів виробництва синтетичних барвників, хоча попит на натуральні барвники 

в останні роки зростає в усьому світі [109]. 

Негативний вплив синтетичних матеріалів на здоров’я людини, сьогодні не 

викликає сумнівів. Адже наявність синтетичних волокон, отриманих хімічним 

шляхом, в одязі порушує природний теплообмін тіла. У синтетичних тканин ще 

безліч шкідливих властивостей: низька гігроскопічність, через що волога, яка 

виділяється зі шкіри людини, погано усмоктуючись в волокна, закупорює повітряні 

пори, ускладнює циркуляцію повітря, знижує теплоізоляційні властивості тканини; 

тривале утримання неприємних запахів; електростатичність; летючі компоненти 

хімволокон, в тому числі і токсичні, можуть виділятися протягом декількох місяців 

при прасування білизни. 

Алергію і роздратування можуть викликати не тільки барвники, але і самі 

тканини. Одяг низької якості може завдати шкоди навіть людям, не схильним до 

алергії. Але, незважаючи на недоліки штучних волокон, у них є і переваги. 

Текстильні вироби нового покоління відповідають потребам людини, володіють 

багатофункціональними і комфортними властивостями. Як не дивно, використання 

одягу на основі синтетичних волокон дозволяє підвищити працездатність організму 

в екстремальних умовах. Такі тканини незамінні у виробництві одягу для 
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полярників і пожежників. Ще один плюс штучних волокон те, що їх виробництво 

вирішило проблему з нестачею матеріалів. Тепер підприємствам з виробництва 

одягу не обов’язково знаходиться поруч з бавовняними плантаціями або фермами з 

розведення худоби. З домішкою хімічних волокон виробляється близько 20% 

бавовняних, 5% лляних, 81% вовняних і більше 97% шовкових тканин, що певною 

мірою знижує напруженість у забезпеченні галузі сировиною і робить одяг більш 

гігієнічним, у порівнянні з чисто синтетичним матеріалом. 

Останнім часом все більшої поулярності набуває екологічна текстильна 

продукція. Натуральні тканини стають все більш популярними, а штучні відходять 

на задній план. Це сприяє популяризації екологічного конролю і маркування. У ряді 

країн активно впроваджуються різні законодавчі та природоохоронні акти, що 

мають на меті зменшити присутність на ринку продукції, що забруднює навколишнє 

середовище.  

Деревообробна промисловість впливає на компоненти навколишнього 

середовища, зокрема, у таких сферах як повітря і водокористування, є можливим 

цей вплив мінімізувати. Основна структурна частка відходів виробництва шпону 

припадає на горбильну дошку (близько 22% від обсягу сировини). Знизити цей 

показник можливо за рахунок використання альтернативних видів стругання 

деревини. На даний момент, як вид обробки деревини, широко застосовують 

стругання, це метод розрізання колоди вздовж волокна деревини. З технічних 

причин підгорбильна дошка не може бути використана і оброблена для виробництва 

шпону, оскільки стругальний верстат є джерелом створення даного відходу [192].  

Ще один аспект впливу виробництва шпону на навколишнє середовище – етап 

теплової обробки деревини у воді. У процесі виготовлення шпону найбільш 

енерговитратними, з точки зору втрат теплової енергії, є ділянки для теплового 

оброблення сировини, сушіння шпону та пресування фанери. Щоб зменшити втрати 

тепла на випаровування з поверхні басейна та на конвекцію, басейни і 

проварювальні ями доцільно накривати кришками, або застосувати герметичне 

обладнання. Застосування м’яких режимів нагрівання (tc=35-45°С) дає можливість 

якісно і рівномірно нагрівати деревину, але цей процес є тривалим у часі. 
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Використання високих температур 70-80°С (жорсткі режими) міг би значно 

скоротити тривалість нагрівання, але розподіл температури по діаметру стовбура є 

нерівномірним, що знижує якість лущеного шпону.  

Найчастіше для сушіння лущеного шпону використовують роликові сушарки, 

які бувають з поздовжнім переміщенням матеріалу і нагрітого агента сушіння 

(сушарки СУР-3, СРГ-25); сушарки з поздовжнім переміщенням матеріалу і 

позонною поперечною циркуляцією нагрітого повітря (сушарки СУР-4, СУР-5) та 

роликові сушарки із сопловим дуттям (СУР-8, VMS, СГС). Сушарки із сопловим 

дуттям є найбільш продуктивним обладнанням, проте потребують великих витрат 

електроенергії на створення інтенсивної циркуляції агента сушіння, тому 

собівартість такого сушіння є вищою за інші варіанти обладнання. У цьому випадку 

найбільш економним було б застосування фільтраційного сушіння, в якому вільна 

волога із деревини видаляється механічним способом – відсмоктуванням, без затрат 

теплової енергії. Спалення відходів деревини виробництва шпону є економічно 

вигідним для самого підприємства, проте екологічно не раціональним. Відходи 

деревини, які є вторинною сировиною, можуть частково або повністю бути 

використані як матеріал на підприємствах, що випускають ДВП і ДСП, 

підприємствах, що займаються деревообробкою та целюлозно-паперовим 

виробництвом, лісохімічною промисловостю та у виробництві біопалива: гранул, 

брикетів. Великі кускові відходи використовуються для виробництва дрібної 

продукції: тарної дощечки, виробів ширвжитку, штахетника, покрівельної плитки і 

гонту, штукатурної і покрівельної дранки, іграшок, предметів домашнього вжитку, 

найпростіших меблів (шафок, вішалок, підставок, поличок, ящиків). Дрібні за 

розміром кускові відходи на підприємствах можуть бути перероблені на 

технологічну тріску, яка використовується як сировина у виробництві ДВП і ДСП, в 

целюлозному виробництві, в хімічному, гідролізному, у виробництві біопалива та 

інших виробництвах. Технологічна тирса використовуються у гідролізних та інших 

виробництвах. 

З стружкової тирсової суміші зі смолою шляхом пресування виготовляють різні 

будівельні вузли (віконні коробки, віконні блоки, заповнення дверних полотен) і 
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меблеві деталі (ніжки, коробки, сидіння). Без застосування зв’язуючих і клейових 

речовин з тирси або лігніну при гарячому пресуванні, під великим тиском (3-30 

МПа) отримують п’єзотермопластики - плитковий матеріал, що використовується, 

зокрема, для настилу підлог. З кори і сучків із застосуванням зв’язуючих або без них 

виготовляють тепло- і звукоізоляційний матеріал. Дрібні відходи можуть бути 

перероблені в деревну муку, яка є наповнювачем при виробництві виробів з 

фенопластів, лінолеуму та іншої продукції. 

Аграрна промисловість є пріоритетною для господарства області, оскільки 

61,8% території області займають орні землі які безпосередньо експлуатуються у 

сільському господарстві, дана площа піддається інтенсивному землекористуванню. 

Неправильні засади обробітку ґрунтів області у минулому десятиріччі призвів до 

поширення водної ерозії. Цьому негативному процесу піддано більше третини 

ґрунтів області. Внаслідок ерозії щорічно на території області відбувається 

переміщення від 21 до 43 млн. м
3 
 ґрунту. Явище ерозійних процесів загострюється з 

кожним роком, на даний момент цей показник коливається межах від 1,1 до 3,7 мм 

за рік. Це у 10 разів перевищує максимальну допустиму норму. Ще один фактор, 

який загострює питання ерозії на території області - це наявність 20% 

сільськогосподарських угідь з крутизною схилів більше 5°, що знову ж так 

ускладнює обробіток і сприяє ерозії.  

Важливе питання збереження ґрунтів області – це внесення мінеральних добрив 

для підвищення показників родючості та пестицидів для боротьби з бур’янами. На 

території області організовані більше 2,5 тисяч сільськогосподарських підприємств, 

більшість з них використовують гербіциди, фунгіциди та інші хімічні препарати для 

очищення посівних площ. Проте більшість цих препаратів є високотоксичним та 

заборонними для використання у європейських країнах, через відсутність 

дослідження їх екотоксикологічного впливу на біоту.  Заборона їх використання у 

єврозоні спричинили зниження їх ціни, а враховуючи економічні аспекти ситуації у 

державі, більшість підприємств закупляють дешеві препарати задля збереження 

свого місця на ринку. Відсутність контролю за даною сферою сільського 

господарства області може призвести до непередбачуваних проблем у майбутньому 
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[271]. Схожа ситуація спостерігається у сфері експорту машин для обробітку ґрунту. 

На територію області експортується важкі машини з високою тоннажністю, що 

заборонені для використання у розвинутих країнах через високий показник 

ущільнення ґрунту під час сезонної обробки [141].  

Цукрова промисловість області пов’язана з організацією і веденням 

технологічних процесів при виробництві цукру у результаті переробки цукрового 

буряку. Виробництво цукру з буряку пов’язане з великими витратами води, її 

забрудненням та з виділенням газоподібних речовин в атмосферу при очистці 

стічних вод. Процес очистки стічних вод на цукрових заводах потрібно здійснювати 

з обов’язковим дотриманням технологічного регламенту відведенням стоків на 

біоплато. На даний момент така очистка здійснюється лише на Лановецькому 

цукровому заводі. При використанні біоплато доцільним є дотримання наступних 

умов: здійснювати оранку біоплато для покращення процесу фільрації; не допускати 

перевищення висоти шару води на полях фільтрації більше 0,8-1,2 м - для 

забезпечення аеробного процесу очистки; здійснювати висівання у карти водоростей 

хлорелли. 

Найгостріша проблема цукрової промисловості області – це  утилізація відходів 

виробництва цукру, адже сьогодні рівень розвитку науки і техніки дає можливість 

переробляти всі без винятку побічні продукти і відходи виробництва, не існує 

технічних обмежень для повного і раціонального їх використання. На території 

області жоден цукровий завод не здає мелясу на переробку, при тому що на 

Хоростківському спиртовому заводі у 2012 році було встановлено обладнання по 

виробництву біоетанолу, вартістю до 70 млн. грн. Меляса як продукт відходів 

виробництва на цукрових заводах області повинна стати сировинною для переробки 

у біоетанол. Оскільки перевезення меляси у північну частину області є затратним 

для виробників цукру, доцільно ввести процедуру сприяння або дотацій за 

утилізацію меляси [45].  

На підприємствах спиртової промисловості області відсутні сучасні ефективні 

очисні споруди, хоча наявний економічний механізм забезпечення безпеки 

навколишнього середовища. Основний аспект оптимізації спиртового виробництва 
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полягає в утилізації відходів, які можуть бути використані в багатьох виробництвах як 

вторинна сировина, замість дефіцитних первинних матеріальних і енергетичних ресурсів. 

Використання вторинних ресурсів є важливим елементом створення мало- і безвідхідних 

технологій на підприємствах спиртової промисловості, де відходи одних виробництв можна 

використовувати як сировину в інших виробництвах. Розвиток спиртової галузі 

господарства базується на положеннях технології спирту, яка при сучасній 

номенклатурі наук відноситься до біотехнології. Основні процеси одержання спирту 

– перетворення крохмалю у цукор і цукру в етиловий спирт під дією біологічних 

каталізаторів (ферментів). Використання побічних продуктів та відходів 

виробництва включає питання застосування технології виготовлення 

хлібопекарських дріжджів з відходів виробництва спирту. Технологія дріжджів 

складається з таких технологічних стадій: виділення дріжджів із зрілої мелясної 

бражки, промивка водою й одержання дріжджового концентрату, пресування; 

формування та упаковка; зберігання. При одержанні спирту із меляси 

переробляється сахароза, яка міститься у ній, тому процеси розварювання та 

оцукрення виключаються. Наукові питання спиртової промисловості в Україні 

розробляє Український науково-дослідний інститут спиртової і лікеро-горілчаної 

промисловості у Києві [50].  

Підприємство молочної галузі, яке розглянуте у третьому розділі, демонструє 

приклад втілення безвідходної технології на виробництві. Загальна схема переробки 

молока є уже майже безвідходною, єдиний побічним продуктом є сироватка, яку 

даний завод переробляє на білковий концентрат.  

4.4 Заходи оптимізації моніторингу стану навколишнього природного 

середовища території області 

Безпека людини та стан природного середовища – одна з найважливіших 

характеристик якості життя, науково-технічного та економічного розвитку держави. 

Система моніторингу довкілля Тернопільської області є складовою частиною 

системи державного моніторингу довкілля. Система моніторингу довкілля є 

багатоцільова, багаторівнева, відкрито-інформаційна автоматизована система, 

пріоритетними функціями якої є захист життєво важливих екологічних інтересів 
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людини і суспільства. У залежності від призначення система включає загальний 

(стандартний) моніторинг довкілля, оперативний (кризовий), фоновий (науковий) 

підсистеми. М. Голубець – український вчений, спеціаліст у галузях ботаніки й 

екології, розглядає моніторинг довкілля як багаторівневу систему спостереження, 

оцінювання і прогнозування стану навколишнього природного середовища, 

розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних 

природоохоронних управлінських рішень. Він поділяє моніторинг на ієрархічні 

рівні. Найвищий рівень – класифікація моніторингу за територіально-просторовими 

параметрами контрольованих процесів, тобто масштабами спостережень. За цим 

критерієм вчений виділяє глобальний, материковий, океанічний, міжнародний, 

національний, регіональний, локальний типи моніторингу довкілля. 

За переконаннями російського географа-ґрунтознавця І. Герасимова, 

моніторинг довкілля – це організована на різних рівнях система спостережень, 

контролювання і управління його станом. Відповідно до завдань і масштабів 

об’єктів спостереження І. Герасимов розрізняє такі рівні моніторингу довкілля: 

– біоекологічний або санітарно-гігієнічний моніторинг (його суть полягає у 

спостереженні за станом і впливом довкілля на здоров’я людини з метою захисту її 

від негативних чинників); 

– геоекологічний або природно-господарський моніторинг (основою реалізації є 

спостереження за змінами природних екосистем і перетворенням їх на природно-

технічні, прогнозування стихійних змін навколишнього середовища і явищ, які 

погіршують життєве середовище людей); 

– біосферний моніторинг (здійснюються шляхом спостереження за природними 

процесами і явищами на рівні біосфери, а також через з’ясування глобальних змін 

фонових показників у природі). 

Система моніторингу довкілля Тернопільської області належить до системи 

регіонального рівня, яка охоплює ландшафтні і адміністративні райони у межах 

області. До складу регіональної системи моніторингу довкілля  входять локальні, 

відомчі, об’єктові та предметні підсистеми. Локальні системи моніторингу 

організовуються на рівні окремих ділянок ландшафтів по вагомості екологічних 
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факторів (зони впливу потенційно небезпечних підприємств, акваторій, водосховищ 

тощо). Об’єктовий моніторинг здійснюється на окремих об’єктах чи їх сукупності у 

залежності від їх впливу на навколишнє середовище (промислові підприємства, 

рекреаційні комплекси, підтоплені території, зсувонебезпечні ділянки території 

тощо).  

Єдина система моніторингу довкілля повинна будуватися на компонентних 

видах моніторингу: атмосфери, поверхневих та підземних вод, грунтів, 

біорізномаїття. Складовою частиною цієї системи має бути і оперативний кризовий 

моніторинг за проявом стихійних і небезпечних природних явищ і процесів. 

Оскільки галузеві види моніторингу відпрацьовані на практиці і забезпечуються 

гідрометеорологічною службою та структурними підрозділами державного 

управління з охорони навколишнього природного середовища, то оперативний 

кризовий моніторинг потребує подальшого вдосконалення і розбудови.  

Моніторинг гідрометеорологічних явищ здійснюється 4 

гідрометеорологічними станціями на території Тернопільської області: Білокриниця 

(Кременець), що знаходиться на півночі області; Бережани - на заході області; 

Тернопіль – в її центральній частині; Чортків – в південній частині області. На 

території області  наявні лише два стаціонарні пункти спостереження за станом 

атмосферного повітря, знаходяться вони в межах обласного центру. Хоча згідно 

вимог організації системи моніторингу для організації спостереження за станом 

повітряного басейну лише обласного центру необхідно додаткових 5-10 пунктів. 

Моніторинг стану водних об'єктів Тернопільської області здійснюється 13 

пунктами аналізу вод річок Серет, Золота Липа, Збруч, Іква, Горинь, Коропець, 

Нічлава та Циганка. Проби води відбираються щоквартально на 13 створах, в 

басейні р. Дністер-10 створів (6-на водосховищах комплексного використання і 4 - 

на основних притоках р. Дністер) та 3 створи на річках басейну р. Дніпро (рис. 4.2). 

У Тернопільській області проблема оцінки радіаційного забруднення належить 

до найбільш актуальних, оскільки 10 населених пунктів Тернопільської області (9 

сіл Чортківського району і м. Заліщики), включені до зони посиленого 

радіоекологічного контролю. Підвищений радіаційний фон зафіксований і у 
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Борщівському та Бучацькому районах. Це пов’язано з південно-західним слідом від 

вибуху на ЧАЕС, а також наявністю поблизу Рівненської АЕС та міграцією 

радіонуклідів у грунті, воді тощо з зони екологічного лиха. Забруднення ландшафтів 

радіоактивними ізотопами Цезію і Стронцію особливо характерні для невеликих 

районів Тернопільської області: Чортківського, Борщівського, Бучацького, 

Монастириського, Заліщицького та південних частин Гусятинського, 

Теребовлянського і Підгаєцького, що спричинено південно-західним перенесенням 

радіоактивних речовин у перший період після аварії на ЧАЕС. У Тернопільській 

області 10 населених пунктів (9 сіл Чортківського району і м. Заліщики) включені до 

зони посиленого радіоекологічного контролю.  

В області залишаються частково забрудненими Cs-137, (1-5 кі/км
2
) 18,7 тисяч 

га сільськогосподарських угідь. З 94,6% становить рілля, 3,8% – луки і пасовища, 

1,6% – багаторічні насадження. Радіоактивні залишки Cs-137 зафіксовано на 

сільськогосподарських угіддях чотирьох адміністративних районів: Чортківського 

– 89%, Заліщицького – 85%, Бучацького – 73%, Борщівського – 55%. Для 

здійснення постійного радіоекологічного моніторингу в області закладено 35 

контрольних ділянок, з яких 21 знаходиться в Борщівському, Бучацькому, 

Заліщицькому та Чортківському районах. Із 56 населених пунктів з рівнем 

радіаційного забруднення Cs-137 вище 1 Кі/км
2
 28 населених пунктів зосереджені у 

Чортківському, 15 – у Бучацькому, 10 – в Борщівському, 3 – Заліщицькому 

районах. Ці населені пункти розміщені у зонах посиленого радіологічного 

контролю. Однак згідно постанови КМ УРСР №106 від 23 липня 1991 р. до зони 

посиленого радіоекологічного контролю віднесено тільки десять населених 

пунктів, що знаходяться в Заліщицькому і Чортківському районах. Найбільш 

радіаційно забрудненими ландшафтами є Гусятинський та Придністровський 

природні райони. Це досить несприятлива ситуація, оскільки зважаючи на природні 

особливості даних районів відбувається значна міграція радіонуклідів в межах 

долини Дністра, а також загроза здоров’ю населення, зважаючи на рекреаційні 

можливості району. 
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Рис. 4.2. Моніторинг стану компонентів навколишнього природного 

середовища Тернопільської області 

 

Офіційна звітність Держуправління з охорони навколишнього природного 

середовища зазначає, що «за даними обстеження за вмістом Cs
137

 і Sr
90 

всі райони 

області, на яких закладені контрольні ділянки, можна віднести до умовно чистих (до 

1 Кі/км
2
). Підвищені рівні експозиційної дози гама-фону зафіксовано на 

контрольних ділянках Заліщицького району у с. Винятинці і Чортківського району у 
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селах Стара Ягільниця, Нагірянка, Росохач». Тому необхідно закласти нові 

контрольні ділянки в околицях с.Коцюбинчики Чортківського району, приуроченого 

до річкової долини Збруча, на околиці смт. Заводське у пригороді м. Чорткова у 

басейні р. Серет, на околиці с. Полівці Чортківського району у долині р. Джурин, в 

околицях с. Маркова Монастириського району у басейні р. Золотої Липи, на околиці 

с. Микулинці у басейні середньої течії р. Серет, в околицях с. В.Іловиця Шумського 

району в долині р. Іловиця. Водночас у межах деяких контрольних ділянок 

радіаційного контролю спостереження варто завершити, мотивуючи це їх 

подальшою недоцільністю, нормалізацією радіоекологічного стану ландшафтів. 

Контрольними ділянками не охоплено 11 із 12 найбільш радіаційно забруднених 

населених пунктів та їх околиць (рис. 4.2).  

Висновки до четвертого розділу 

Виділено значення промислового природокористування для розвитку території 

області, зазначено основні проблеми що сформувались у рамках історичних 

процесів природокористування. За роботами провідних світових і вітчизняних 

економістів виділено ключове значення промисловості для даної території. 

Проаналізовано законодавчі акти у сфері промислової і інноваційної політики 

провідних наукових установ України. 

Проведено дослідження впливу промислових підприємств у басейні річки 

Серет, на основі хімічних аналізів проб води з трьох частин басейну. На основі 

отриманих результатів виділено ступінь інтегрального впливу і ранг екологічної 

небезпеки досліджуваних промислових підприємств. Максимальне навантаження 

здійснюють підприємтва легкої промисловості, через широкий хімічний спектр 

скидів. Посилений вплив кар’єрів обумовлений їх значною кількістю на території 

області, та значне атмосферне забруднення з відданим впливом на водне середовище 

через зміну рельєфу. Металургійні підприємтва мають посилено-локальний вплив на 

усі компоненти навколишнього середовища, але через їх незначну кількість на 

території області отримали третє місце у рейтинзі екологічної небезпеки. 
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Запропоновано і обґрунтовано основні технологічні рішення для покращення 

ефективності виробничих процесів промислових підприємств, сформовано висновки 

щодо оптимізації виробничої діяльності за галузевим підходом.  

На території області діють 19 пунктів моніторингу стану навколишнього 

природного середовища, з них лише 2 пункти відстежують зміни показників стану 

повітряного басейну у обласному центрі. Згідно вимог організації мережі 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря для охоплення території 

області необхідно введення 5-10 додаткових стаціонарних постів. Встановлено, що з 

дев’яти досліджених підприємств 6 розташовані за межами обласного центру і 

можуть бути використані для проведення імпактного моніторингу забруднення 

атмосферного повітря. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене еколого-географічне дослідження промислового 

природокористування господарського комплексу Тернопільської області дозволяє 

зробити такі висновки: 

1. Аналіз класичних конструктивних концепцій сприяв розгляду у даному 

дослідженні господарства як зовнішнього фактору розвитку геосистеми і як суб’єкта 

геоекологічних відносин. При цьому процес природокористування висвітлено з 

просторово-часових позицій з урахуванням сучасних концептуальних положень 

сталого розвитку. Задля систематизації категорій і понять, якими оперували при 

дослідженні, створено поняттєво-термінологічну систему, яка через аналіз 

сукупності термінів відобразила рівень розвитку багатоаспектного процесу 

природокористування. Промислове природокористування ми трактуємо як сферу 

господарської діяльності, що організовує використання, відтворення та охорону 

природних ресурсів. Аналіз еколого-географічних аспектів промислового 

природокористування проведено через поєднання системного, географічного і 

екологічного підходів, з акцентом на вивчення впливів зумовлених виробничою 

діяльністю промислових об’єктів.  

2. Розроблено алгоритм вивчення еколого-географічного впливу промислового 

підприємства на компоненти природного середовища, в якому виділено два етапи: 

аналітичний і прикладний. Аналітична частина охопила характеристику 

підприємства (за О.Г. Топчієвим) через виробничий (загальна характеристика 

підприємства, територіальне розміщення, спеціалізація, тип виробництва, 

потужність, технологія виробництва з аналізом основних ділянок максимального 

впливу на компоненти довкілля) та екологічний  (аналіз динаміки викидів і скидів у 

період 1990-2014 років, кількісний і якісний аналіз їх структури, специфіка процесів 

утворення відходів, їх склад і класифікація за ступенем екологічної небезпеки) зрізи.  

Прикладна частина містить: а) розрахункові операції для обчислення показника 

сумарного максимального рівня забруднення у заданій точці координат; б) 

виділення зон концентрації забруднення методом ізоліній; в) створення карто-
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графічної моделі ймовірних ареалів полів забруднення повітряного басейну 

викидами підприємства. Обчислення показника забруднення атмосферного повітря 

проведено за методикою розрахунку розповсюдження в атмосфері шкідливих 

речовин, які містяться у викидах промислових підприємств.  

3. За результатами дослідження проведено історико-географічну етапізацію 

розвитку промислових підприємств краю. Виділено чотири етапи розвитку 

господарського комплексу регіону: австро-угорський, польський, радянський і 

український. У австро-угорський та польський періоди розвивались галузі 

промисловості з орієнтацією на експорт сировини: гірничодобувна, спиртова, 

цукрова. Найактивніший етап розвитку промисловості області припав на радянський 

етап, коли відбулось впровадження соціалістичної моделі індустріалізації та 

формування нових галузей промисловості – сільськогосподарського 

машинобудування, текстильної, трикотажної. Український етап характеризується 

поширенням стагнаційних явищ у промисловості, значним зменшенням кількості 

промислових підприємств та трансформацією галузевої структури виробництва, 

занепадом машинобудування і текстильної галузі, модернізацією спиртової галузі 

(комп’ютеризація Марилівського, Залозецького та Новосілківського спиртових 

заводів), впровадженням безвідходних технологій у молочній промисловості 

(Бучацький сирзавод). Проведений аналіз розвитку галузей промисловості за вказані 

періоди дозволив виділити їх основні виробничі проблеми, більшість яких має 

технологічно-управлінський характер. 

4. Проведені еколого-географічні дослідження у межах регіону за період 1990-

2014 років, дають підстави стверджувати, що галузі промисловості Тернопільської 

області за показниками: значення галузі промисловості у господарському комплексі 

області, кількість промислових підприємств та їх просторове розміщення, 

технологічні особливості виробництва, структура видів продукції, аналіз сировинної 

бази, проблеми та перспективи розвитку промисловості, можна розділити на дві 

групи: модернізовані та застарілі. Модернізованими є підприємства молочної та 

харчової галузей, зокрема Бучацький сирзавод володіє безвідходною технологією 

виробництва. Більшість підприємств працюють на застарілих виробничих схемах, 
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втрачаючи економічну вигоду на експорті виготовленої сировини. У результаті 

проведеного аналізу промисловості області виділено найперспективніші галузі 

господарства - спиртова, харчова, та ті, що потребують термінової модернізації - 

гірничодобувна, деревообробна.  

5. Аналіз історико-географічних, економіко-екологічних та еколого-

технологічних аспектів діяльності промислових підприємств показав особливості 

впливу технологічних процесів виробництв на  компоненти природного середовища. 

За показниками (динаміка обсягів викидів і скидів, структура викиду і скиду, 

складування промислових відходів, просторові ареали забруднення) можна зробити 

висновок, що за кількісним параметром підприємства здійснюють посилений вплив 

на атмосферне повітря, при цьому в рамках екологічного законодавства охорона 

даного ресурсу є найбільше розробленою і регламентованою. Згідно побудованих 

картографічних моделей максимальні площі ареалів полів забруднення формують: 

Бурдяківський спецкар’єр, Лановецький цукровий завод, металургійне підприємство 

«Булат». Найбільша кількість населення проживає у зонах викидів текстильного 

підприємства «Текстерно»,  деревообробного підприємства «Ліском-Шпон», 

Лановецького цукрового заводу. Встановлено, що загальна площа ареалів полів 

забруднення склала 52,1 км
2
, тобто 0,4% території області охоплені детальним 

дослідженням стану повітряного басейну. Загальна кількість населення, що 

проживає у змодельованих зонах забруднення складає 98 тисяч осіб, це 8,9% 

жителів області. 

6. Проведене дослідження впливу промислових підприємств у басейні річки 

Серет, дозволяє визначити ступінь інтегрального впливу і ранг екологічної 

небезпеки досліджуваних промислових підприємств. Встановлено, що у нижній 

частині річкового басейну у порівнянні з верхньою, вміст нітритів збільшився на 

68%, хлоридів – на 29%, сульфатів - на 52%, гідрокарбонатів - на 26%. Максимальне 

навантаження здійснюють підприємства легкої та металургійної промисловості 

через широкий хімічний спектр викидів та скидів. Працюючі спиртові заводи 

формують небезпечний сукупний вплив на екологічний стан населених пунктів 

Хоростків, Новосілка,  Марилівка, Мишковичі, Козлів. Мінімальний ранг 
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екологічної небезпеки присвоєно підприємствам кондитерської промисловості, які 

здійснюють незначний вплив на компоненти навколишнього середовища.  

7. Обґрунтовано еколого-економічні і еколого-технологічні рішення щодо 

оптимізації впливу галузей промислового природокористування регіону на 

навколишнє середовище. Основними серед них є: орієнтація господарства у сферу 

агропромислового виробництва, що обумовлено наявним природно-ресурсним 

потенціалом Тернопільської області і соціальними чинниками; модернізація 

технологічних процесів та орієнтація їх на комплексну переробку сировини 

(цукрова та спиртова галузі); створення та перепрофілювання підприємств на 

виробництво готової продукції галузевих енерго-виробничих циклів; стимулювання 

впровадження екобезпечних технологій за рахунок коштів позабюджетних 

природоохоронних фондів; запровадження субсидій підприємцям, що покращують 

технологічні процеси виробництва, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище 

(Бучацький сирзавод); поширення міжгалузевого принципу переробки відходів 

(відходи цукрового виробництва є сировинною для спиртової галузі).  

8. На території області діють 19 пунктів моніторингу стану навколишнього 

природного середовища, з них лише 2 пункти відстежують зміни показників стану 

повітряного басейну у обласному центрі. Згідно вимог організації мережі 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря для охоплення території 

області необхідно введення 5-10 додаткових стаціонарних постів. З дев’яти 

досліджених підприємств шість розташовані за межами обласного центру у різних 

ландшафтних районах. Створені нами ареали полів забруднення атмосферного 

повітря можуть бути використані для проведення імпактного моніторингу 

забруднення повітряного басейну регіону. 
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