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ВСТУП 

 

Новостворена територіальна громада Бурштина акумулювала в собі не тільки всі активи 

поселень, що увійшли до її складу, об'єднання, яких має принести синергетичний ефект в розвитку, 

але і комплекс усіх проблем економіки та екології. 

Існуючий стан змушує територіальну громаду акцентувати свої зусилля на розробку і 

впровадження комплексів програм по використанню енергоресурсів, екологічному та 

енергетичному менеджменту, кінцевою метою яких має стати поліпшення умов життя жителів 

громади та покращення економічних показників її розвитку. 

У громади Бурштина накопичений значний досвід в сфері ефективного використання 

енергетичних ресурсів. Місто є учасником європейського руху: «Угода Мерів», розроблений План 

сталого енергетичного розвитку (ПСЕР). Виконано основні дії по створенню системи 

енергетичного менеджменту. Використовується автоматична система моніторингу 

використання енергоресурсів на ряді бюджетних будівель. Разом з тим, населені пункти, що 

увійшли до складу ОТГ, значно відстають у рівні рішень в цій сфері.  

В даний час в розпорядженні ОТГ зосереджені значні кошти для вирішення здавалося б 

очевидних екологічних проблем. Крім того, накопичено значний масив інформації по 

використанню енергетичних ресурсів у житловій та громадській сфері, визначено рівень викиду 

парникових газів в зв'язку з теплопостачанням. Але об'єктивної, і найважливіше оперативної 

інформації за рівнем екологічних загроз в розпорядженні ОТГ немає. 

Не маючи такої інформації реалізувати ефективні заходи щодо зниження екологічних 

ризиків впливу на людину та стійкому, енерго-ресурсному розвитку об’єднаної територіальної 

громади неможливо. Ні державне, ні місцеве планування на будь-якому рівні не може бути 

виконано без екологічної оцінки, і в свою чергу не можна взагалі виконати екологічну оцінку без 

моніторингу ситуації стану середовища і величини викидів парникових газів, зокрема. 
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1. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ  МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ТА 

МІСЬКИХ  ОТГ   

 

Сьогодні адміністративно-територіальна реформа в Україні зачіпає багато наболілих 

питань у сфері соціального, економічного та господарського життя українців. Разом з тим 

з’являються нові можливості для ОТГ в плані розвитку освіти, доступу до інформації, 

удосконалення сфери медичного обслуговування тощо. На Івано-Франківщині довгі роки питання 

якості навколишнього середовища пов’язується із діяльністю промислового гіганта – 

Бурштинської ТЕС. Відомо, що викиди від спалювання вугілля не тільки в Україні, але і у світі, є 

потужним джерелом надходження у довкілля різноманітних за формою, обсягами та впливом 

забруднюючих речовин. Люди стурбовані таким станом речей, зокрема гостро піднімаються 

питання підвищеної захворюваності, якості питної води та повітря. Крім того, на екологічну 

обстановку в Бурштинський ОТГ впливає і викиди  ще одного потужного підприємства – ПАТ 

«Івано-Франківськцемент». 

Дослідження, проведені науковцями протягом останніх двадцяти років свідчать, що 

територію Галицького району можна поділити на різні за станом 24 екологічні смуги.   Для 

дев’яти з них характерний нормальний екологічний стан, трьох – задовільний, п’яти – 

напружений, трьох – складний та незадовільний та для однієї – передкризовий. Якщо 

проаналізувати детальніше, то передкризовий стан визначається наявністю так званого «язика» 

забруднення, який простягається з півночі на південь та захоплює села Дем’янів, Задністрянськ, 

Різдвяни, Перлівці та інші площею приблизно 20 км2.  Для цих територій вченими обґрунтовується 

необхідність втручання з довгостроковою екологічною програмою та здійснення термінових 

заходів із стабілізації ситуації.  

В міру розвитку інформаційних технологій та наукових здобутків створюється ситуація, 

коли, будь-який українець може мати можливість ознайомитися із екологічним станом 

території свого постійного проживання. Але даний процес не завжди буває ефективним в силу 

певних обставин.  

Перша обставина – це необхідність правильного розуміння результатів екологічних 

досліджень, які можуть дати відповідь на ключові питання пересічного мешканця: як 

забруднення впливає на екосистему в цілому, на здоров’я людей та, особливо, дітей. Навіть 

ретельно підготовлена наукова інформація часто носить складний, непересічний та, в певній мірі, 

суперечливий характер. Саме невідповідність результатів проведених досліджень для територій, 

які прилягають до ТЕС є вагомою причиною занепокоєння людей. Мешканці неодноразово 

звертали увагу керівництва на неконтрольовані викиди (так звані залпові) забруднюючих речовин, 

які періодично здійснюються, стан досліджуваної території, що описується в літературі, як 

задовільний або незадовільний і разом з тим можна отримати результати аналізів води, ґрунту 

та повітря, які відповідають чинній нормативно-правовій базі.  

Друга обставина – недостатнє фінансування на моніторингові спостереження. Адже 

екологічна ситуація потребує оновлення кожні 3-5 років. А для територій, які підлягають впливові 

ТЕС, такі дослідження бажано проводити набагато частіше. Ще цікавіші результати можна 

отримати, коли видно тенденції у зміні екологічних показників в залежності від пори року, 

метеорологічних умов території та інших факторів. Адже приватні господарства можуть 

навчитися оперативно реагувати на ці зміни та пом’якшувати таким чином негативний вплив 

ТЕС.  

Виходячи з вище наведеного, рекомендовано розробити ефективну систему управління для 

території впливу ТЕС, яка б не тільки констатувала порушення стану навколишнього 

середовища, а насамперед завбачувала його, унеможливлювала деградацію довкілля та 

забезпечувала гармонійний розвиток у системі людина – господарство. Цього можна досягти, 

виконуючи поетапно такі види робіт: 

1) Впровадження системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів на потреби 

громади; 

2) Моніторинг екологічного стану повітря, поверхневих вод, ґрунтів; 
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3) Інформування населення щодо сучасної ситуації сучасними засобами (такими можуть 

бути карти забруднення, діаграми максимальних рівнів навантаження тощо); 

4) Залучення громадськості до здійснення постійних заходів щодо попередження та 

усунення деградації лісових, водних, сільськогосподарських екосистем та для 

провадження ефективного природокористування.  

 

 

1.1 ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА СТРУКТУРА УРБОСИСТЕМИ 
 

Найбільш напруженими ділянками з погляду екології та умов проживання населення є 

міста. Це пов’язано з високою концентрацією джерел забруднення території, їхньою високою 

інтенсивністю, а також комплексним впливом на всі компоненти навколишньою середовища. 

Постійне зростання кількості транспорту, розвиток промисловості та інші чинники є причиною 

швидких темпів погіршення екологічного стану в урбосистемах. У зв’язку з цим актуальною є 

розробка методу контролю за станом забруднення всіх компонентів навколишнього 

середовища, швидкого й ефективного визначення сучасного екологічного стану урбосистеми в 

цілому та прогнозу ситуації на майбутнє. 

Сучасний екологічний стан урбосистем, може, змінюватись швидкими темпами, тому 

необхідно проводити комплексні моніторингові дослідження забруднення компонентів 

навколишнього середовища. Крім того, потрібно мати на увазі взаємний вплив факторів 

забруднення  з різних джерел та посилення їхнього впливу. Оскільки результати досліджень - це 

великий обсяг різнопланової інформації, актуальною є розробка методики автоматизованої 

обробки цих даних та візуалізації результатів з метою ефективного контролю за сучасним 

станом території. 

Автоматизовану обробку даних дослідження слід реалізовувати із застосуванням сучасних 

комп’ютерних технологій, вона має включати, по-перше, систематизацію даних у відповідним 

чином організованій комп’ютерній базі даних, комплексну обробку бази даних та створення моделі 

стану території;  по-друге,  автоматизований розрахунок комплексних і сумарних показників, які 

узагальнюють результати моніторингу. 

Сталий розвиток соціуму територіальної громади полягає в поліпшенні життєвої 

ситуації людей, що живуть зараз, і одночасно в збереженні шансів для повноцінної 

життєдіяльності для майбутніх мешканців. Концепція такого розвитку націлена на збереження 

природних, економічних і соціальних ресурсів суспільства. З цього випливає, що сучасне покоління 

несе відповідальність за майбутнє, за умови існування і життя нащадків.   

Концепція сталого розвитку передбачає можливість поліпшення соціально-економічної та 

екологічної ситуації за рахунок цілеспрямованої зміни відносин між економічним зростанням, 

соціумом і природою. Найважливішими завданнями сталого розвитку є не тільки збереження 

навколишнього середовища, а й якість життя кожної людини. Тим самим концепція сталого 

розвитку концентрує свою увагу на взаємодії і взаємозв'язку структур в трикутнику «екологія - 

економіка -соціум». 

Потреби людей різноманітні, вони охоплюють, як матеріальні, так і нематеріальний бік 

життя людей. Особливо важливо задоволення базисних потреб людей (їжа, одяг, дах над головою,  

показники здоров’я та безпечне оточення). Для нормальний життєдіяльності людини також 

необхідна здорове навколишнє середовище, як природна так і урбаністична. Задоволення цих 

потреб, можливо, лише на основі рівноважного, збалансованого розвитку трьох найважливіших 

структур територіальних систем - економіки, природи (екології) та соціуму. Вони тісно 

взаємопов'язані між собою, інтенсивно взаємодіють і знаходяться під взаємним впливом. При 

зміні одного компонента системи відбуваються «збої» в інших. Взаємодія та взаємовплив цих 

структур величезний. 

У зв'язку з взаємним впливом зростає значення побудови системи моніторингу не тільки 

екологічних показників навколишнього середовища, а й екології внутрішнього «жилого» простору 

громадських  та житлових будівель. У свою чергу, економіка і в першу чергу ефективність 

використання ресурсів (в т.ч. енергетичних) ставить солідарні вимоги до системи енергетичного 

моніторингу. 
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  Сучасні вимоги до побудови, функціонування, перерахованих інформаційних систем з 

доступом до публічної інформації диктують необхідність побудови їх спочатку, як єдиної 

системи, для не тільки територіальної громади, а й для вирішення завдань в рамках реалізації 

державної політики. 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 

 

Проведення моніторингових досліджень довкілля територіальної громади м. Бурштин для 

встановлення критеріїв якісної та кількісної оцінки стану довкілля, а також впливу факторів 

зовнішнього середовища на здоров'я населення,   надання інформації про сучасний стан якості 

оточуючого середовища , а також розробки рекомендацій для прийняття   управлінських рішень 

у сфері створення системи екологічного та енергетичного моніторингу (СЕіЕМ).  

Розробка концепції оперативного інструментального контролю якості повітря, води, 

ефективного використання енергетичних ресурсів з метою контролю умов для безпечного 

проживання населення запобігання та усунення негативних наслідків довготривалого забруднення 

довколишнього середовища, попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру   в житловій  зоні територіальної громади, громадських будівлях.   

 Комплексний моніторинг екологічної ситуації та використання енергетичних ресурсів на 

території територіальної громади м. Бурштин (робота системи екологічного та енергетичного 

моніторингу (СЕіЕМ). Повинна ґрунтуватись на оперативній інформації з показників якості 

повітря, питної води (в т.ч. стан поверхневих вод) польових та лабораторних дослідженнях 

відповідних середовищ та компонентів довкілля.   

Моніторинг повинен охоплювати:  

• Оперативний (щогодини) моніторинг якості повітря в  усіх населених пунктах 

громади; 

• Оперативний (щогодини) моніторинг якості мікроклімату та повітря в усіх 

громадських будівлях та навчальних закладах; 

• Оперативний (щогодини) моніторинг якості  питної води систем централізованого 

водопостачання та водовідведення; 

• Оперативний (щогодини) моніторинг ефективності використання енергетичних 

ресурсів громадських будівель та контроль якості роботи системи 

централізованого теплопостачання; 

• Щодобовий аналіз якості питної води в населених пунктах громади, накопичення 

твердих побутових відходів; 

• Можливість інтеграції  СЕіЕМ територіальної громади м. Бурштин в регіональну 

та Державну систему екологічного та моніторингу використання енергетичних 

ресурсів. 

 

Звіт повинен включати: 

 

• опис та аналіз існуючої ситуації;  

• первинні матеріали проведених досліджень та результатів інструментального та 

аналітичного контролю; 

• рекомендації та пропозиції щодо розробка ТЗ на створення СЕ і ЕМ (у формі 

стратегії проекту); 

• рекомендації щодо адаптації наявної системи енергетичного моніторингу (АСЕМ) 

та її використання для реалізації заходів із зменшення та пом’якшення можливих 

негативних наслідків впливу факторів зовнішнього середовища на здоров’я 

населення. 
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В ході виконання завдання були використані положення наступних нормативно-правових 

документів: 

- Кодекс Цивільного захисту України №5403-VI від 02.10.2012 р.; 

- Кодекс України «Про надра» №132/94-ВР від 27.07.1994 р.; 

- Водний кодекс України №213/95-ВР від 06.06.1995 р.; 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення» №4004-XII від 24.02.1994 р.; 

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-XII від 

25.06.1991 р.; 

- Положення про державну систему моніторингу довкілля, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. №391; 

- Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року; 

- Постанова Кабінету Міністрів  від 17 вересня 1996 р. N 1147 Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.  
 
 

2.1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СТРЕТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

В 2018 до створення об’єднаної територіальної громади, була розроблена Стратегія 

сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року (далі – Стратегія – 2030). Вона була розроблена з 

урахуванням нової Глобальної Стратегії Сталого Розвитку, схваленою Організацією Об’єднаних 

Націй у вересні 2015 року, та Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Стратегія-

2030 підготовлена з використанням методів загальної теорії стратегічного управління, 

порівняльного кількісного аналізу, експертного і рейтингового оцінювання. 

Метою Стратегії – 2030 є створення сучасного європейського міста, привабливого для 

проживання та ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних ресурсів, 

існуючих конкурентних перевагах міста, збереженні навколишнього середовища та розвитку 

людського капіталу, а також запровадженні інновацій й кращих світових практик управління 

сталим розвитком.  

Цей документ наразі потрібно адаптувати до потреб сьогодення  Бурштинської 

об’єднаної територіальної громади 

Сталому розвитку міст і населених пунктів присвячена окрема ціль (ЦСР 11), що свідчить 

про важливість забезпечення міського розвитку у сучасному світі. 

Для досягнення цієї цілі (ЦСР 11) в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» 

визначені такі завдання: 

- Забезпечити доступність житла; 

- Забезпечити розвиток поселень і територій виключно на засадах комплексного 

планування та управління за участю громадськості; 

- Забезпечити збереження культурної і природної спадщини із залученням приватного 

сектору; 

- Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням 

інноваційних технологій; 

- Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом 

використання інноваційних технологій; 

- Забезпечити розробку і реалізацію стратегій місцевого розвитку, спрямованих на 

економічне зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої 

культури і виробництво місцевої продукції. 

Зазначені завдання окреслюють стратегічні орієнтири щодо трансформації міст у «сталі 

та розумні» та забезпечують підґрунтя для визначення показників, досягнення яких свідчитиме 

про сталість розвитку міст. 

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) документів державного планування дає можливість 

зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та 

використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних 

наслідків у процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка - новий інструмент 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80/print#n8
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реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 

негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти 

їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Основний метод комплексної екологічної оцінки в даний час є механізм «Стратегічної 

екологічної оцінки- СЕО». Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є 

«Протокол про стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований 

Верховною Радою України (№ 562ЛЛІІ від 01.07.2015), та «Директива 2001/42/ЄС про оцінку 

впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище» (Директива ЄС про СЕО), 

імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою 

України 20 березня 2018 року. 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначає СЕО у процедурному аспекті: 

СЕО - це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, 

розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, 

яка включає визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО, проведення громадського 

обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у 

документі державного планування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та 

консультацій, інформування про затвердження документа державного планування. 

Водночас важливе значення має змістовне визначення: СЕО - систематичний процес 

виявлення ймовірних екологічних наслідків пропонованих стратегій, планів і програм, їхнього 

врахування під час ухвалення рішень, які стосуються цих стратегій, планів і програм. Відповідно 

до цього визначення метою СЕО є сприяння врахуванню екологічних міркувань у процесі 

підготовки та прийняття стратегій, планів і програм для забезпечення високого рівня охорони 

довкілля та сприяння збалансованому (сталому) розвитку. Інакше кажучи, мета СЕО - зробити 

стратегії, плани і програми більш «зеленими», тобто зменшити їхній негативний вплив на 

довкілля, здоров’я населення, а також збільшити позитивний вплив (покращити стан довкілля та 

здоров’я населення). 

Для забезпечення ефективності здійснення СЕО: 

- має базуватися на інтеграції економічних, соціальних, екологічних  показників, цілей і 

завдань розвитку територіальних громад; 

- у процесі здійснення СЕО доцільно створити можливості інформування про 

екологічний стан довкілля (моніторингу) для участі громадськості, починаючи з 

ранньої стадії процесу, коли ще існують альтернативні варіанти; 

- під час проведення СЕО доцільно використовувати адекватні, прості та доступні 

аналітичні методи аналізу екологічних показників; збір інформації варто здійснювати 

лише в тому обсязі та з тим ступенем деталізації, які потрібні для ухвалення 

обґрунтованого рішення. 

 

Моніторинг екологічних показників на рівні держави 

Для забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами моніторингу атмосферного 

повітря та оперативного оприлюднення результатів моніторингу атмосферного повітря 

створюється інформаційно-аналітична система даних про якість атмосферного повітря у 

порядку, що встановлюється Міндовкіллям. Створення та функціонування інформаційно-

аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря забезпечують: Міндовкілля - на 

загальнодержавному рівні, органи управління якістю атмосферного повітря - на рівні зон та 

агломерацій. 

Суб’єкти моніторингу атмосферного повітря оприлюднюють з використанням 

інформаційно-аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря: 

- інформацію про концентрації в атмосферному повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, 

твердих часток (ТЧ10, ТЧ2,5), озону і оксиду вуглецю - щодня, а за можливості - щогодини; 
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- аналітичні дані щодо стану та оцінки якості атмосферного повітря, прогнози стану 

атмосферного повітря і його змін – щодня. 

 

  

 

 

 

 

 

2.2 ОБ’ЄКТИВНА ІНФОРМАЦІЯ. ОПИС СИТУАЦІЇ. ОЦІНКА РИЗИКІВ 

 

Основним фактором збудників розвитку суспільства є не тільки матеріальні стимули, але 

і всеосяжним є підвищення «якості життя»  - багатовекторна характеристика заснована в 

першу чергу на тривалості життя. 

Американське агентство фінансово-економічної інформації Bloomberg регулярно 

проводить порівняльний аналіз за багатьма напрямками діяльності людства, в тому числі складає 

рейтинг країн світу за станом здоров'я їх мешканців (The World's Healthiest Countries). Україна в 

рейтингу здоров'я зайняла 99 місце з 145 можливих. 

Рейтинг складений аналітиками агентства Bloomberg на підставі даних Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, Організації Об'єднаних Націй і Світового банку. Для кожної з країн, 

чиє населення перевищує мільйон чоловік (145 держав), були розроблені два комплексні показника: 

сукупний індекс здоров'я і індекс ризиків для здоров'я. 

Перший показник враховував такі фактори здоров'я, як очікувана тривалість життя при 

народженні, дитяча смертність, смертність населення за трьома віковими групами (до 14 років, 

від 15 до 65 років і старше) і її основні причини (за винятком пов'язаних з війною травм), а також 

число тих, хто дожив до 65 років і очікувана тривалість життя в цьому віці. 

Другий показник враховував різні фактори ризику для здоров'я, такі, як рівень споживання 

тютюнових виробів і алкоголю на душу населення, відсоток фізично неактивного населення, 

відсоток населення з надмірною вагою, відсоток населення з підвищеним артеріальним тиском, а 

також рівнями холестерину і глюкози в крові. Крім того, враховувалися екологічні показники, 

ступінь імунізації населення, відсоток ВІЛ-інфікованих серед жителів у віці від 15 до 49 років, 

відсоток дітей зі зниженим вагою у віці менше 5 років, рівень дитячої захворюваності та ризик 

материнської смертності. 

Обидва показники підраховувалися з урахуванням ряду поправочних коефіцієнтів. Для країн 

з високим і низьким рівнем доходу на душу населення різні чинники мали більший або менший внесок 

в показник ризику для здоров'я населення. Остаточний рейтинг був сформований вирахуванням 

другого показника з першого. 

За підсумками дослідження з'ясувалося, що найбільш здоровою країною в світі є Сінгапур, 

який набрав 89,45 балів. За ним з невеликим відставанням йдуть Італія, Австралія, Швейцарія і 

Японія. У десятку лідерів також увійшли Ізраїль, Іспанія, Нідерланди, Швеція та Німеччина. 

Франція зайняла 13 місце, Великобританія - 21, Сполучені Штати Америки - 33, Китай - 55, Індія 

- 103. 

З колишніх радянських республік найвище виявилася Естонія - 57 місце. Грузія зайняла 77 

місце, Вірменія і Литва - 79, Латвія - 81, Таджикистан і Узбекистан - 84 і 85 місця відповідно, 

Азербайджан - 87, Білорусь - 91, Україна - 99, Киргизстан - 101, Туркменістан - 104, Казахстан - 

111. 

Звісно, така сумна ситуація для нас викликана не тільки екологічними проблемами, а й 

станом охорони здоров'я, неефективними реформами і тривалим недофінансуванням галузі, яке 

породило безліч різних проблем, а також значним зниженням рівня медичного обслуговування на 

тлі відтоку фахівців з медичних установ. 

Але є ще один показник, який ставить нас в самий кінець рейтингу серед наших сусідів і є 

найважливішим показником якості життя людини. Це тривалість «здорового життя». 
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Прогнози невтішні - очікувана тривалість здорового життя (Healthy life expectancy) в 

Україні виявилася найнижчою в Європі і склала 61.7 року, тоді як середній показник в світі досягає 

63.5 років. 

Про це свідчить дослідження Global Burden of Disease Study 2019, опубліковане в медичному 

журналі Lancet. Крім того, зазначено, що на 2019 рік очікувана тривалість життя в Україні 

становила 73,8 року (78,3 м для жінок і 69 років для чоловіків). 

 

 

Смертність від серцево-судинних захворювань, рака, діабета, хронічних респіраторних 

захворювань (ймовірність померти у віці від 30 до досягнення 70 років від будь-якого із 

серцево-судинних захворювань, рака, діабета чи хронічних респіраторних захворювань 

(%), 2015р.)1 

АРФ АМР ЕВР ВСР 

Алжир 15.0 Канада 9.8 Ісландія 8.3 Катар 14.2 

Кабо-Верде 16.1 Коста-Ріка 11.1 Швейцарія 8.7 Іран 14.8 

Габон 16.3 Чилі 11.5 Швеція 9.1 Бахрейн 15.5 

Ліберія 17.1 Перу 12.7 Італія 9.4 
Саудівська 

Аравія 
16.4 

Замбія 17.2 Екватор 13.1 Ізраїль 9.5 Марокко 16.7 

Конго 17.8 США 13.6 Норвегія 9.6 Туніс 16.8 

Кенія 17.8 Панама 13.7 Люксембург 9.7 

Об'єднані 

Арабські 

Емірати 

17.4 

Нігер 17.8 Гондурас 13.9 Іспанія 10.0 Оман 17.8 

Об'єднана 

республіка 

Танзанія 

17.8 Сальвадор 14.2 Фінляндія 10.1 Кувейт 18.0 

Сенегал 17.9 Колумбія 14.6 Ірландія 10.3 Ліван 18.4 

Сан-Томе і 

Принсіпі 
18.0 Ямайка 15.2 Мальта 10.5 Джибуті 19.4 

Зімбабве 18.4 Мексика 15.2 Франція 10.9 Йорданія 19.6 

Мавританія 18.5 Гватемала 15.5 Нідерланди 11.0 Сомалі 20.2 

Ботсвана 18.6 
Антигуа та 

Барбуда 
15.6 

Об'єднане 

Королівство 
11.0 Лівія 20.3 

Намібія 18.6 Болівія 16.0 Австрія 11.2 Ірак 22.0 

Гвінея-Бісау 18.8 Барбадос 16.2 Португалія 11.3 Єгипет 23.5 

Ефіопія 19.3 Нікарагуа 16.3 Кіпр 11.5 

Сирійська 

Арабська 

Республіка 

23.9 

Малаві 20.2 Куба 16.4 Бельгія 11.6 Пакистан 24.7 

Демократична 

республіка 

Конго 

20.3 Уругвай 16.7 Данія 11.6 Судан 25.7 

Гвінея 20.3 
Багамські 

Острови 
16.8 Германія 12.0 Йомен 30.9 

Південний 

Судан 
20.3 Бразилія 16.9 Греція 12.3 Афганістан 31.0 

Гамбія 20.3 Аргентина 17.1 Словенія 13.2 ЗТОР 

Руанда 20.4 Парагвай 17.8 Албанія 14.7 
Республіка 

Корея 
8.3 

Нігерія 20.8 Венесуела 17.9 
Чеська 

Республіка 
15.6 Японія 8.8 
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Гана 21.3 
Домініканськ

а Республіка 
18.7 Турція 16.8 Австралія 8.9 

Бурунді 21.6 Сент-Люсія 19.7 Хорватія 17.1 Сінгапур 10.1 

Уганда 21.6 Суринам 20.9 Естонія 17.2 
Нова 

Зеландія 
10.4 

Сейшельські 

Острови 
21.7 Беліз 22.5 

Боснія та 

Герцеговина 
17.6 

Бруней-

Даруссалам 
12.6 

Бенін 22.2 Гаїті 24.3 Словакія 17.6 Малайзія 17.1 

Камерун 22.4 

Сент-

Вінсент і 

Гренадини 

24.4 Польща 18.4 В'єтнам 17.3 

Того 22.4 Гренада 25.3 Литва 20.4 Китай 18.1 

Маврикій 22.5 
Тринідад і 

Тобаго 
25.6 Сербія 20.4 Самоа 22.0 

Коморські 

Острова 
22.6 Гаяна 27.8 Румунія 21.3 Вануату 22.3 

Мозамбік 22.9 ЮВАР Чорногорія 22.0 Камбоджа 23.3 

Буркіна-Фасо 23.0 
Мальдівські 

Острова 
12.4 Грузія 22.2 Тонга 24.1 

Чад 23.0 Тайланд 16.2 

Минула 

Югославська 

Республіка 

Македонія 

22.2 

Лаоска 

Народно-

Демократичн

а Республіка 

25.8 

Центральноаф

риканська 

Республіка 

23.6 Шрі-Ланка 17.7 Венгрія 22.9 

Мікронезія 

(Федеративн

і Штати) 

25.9 

Лесото 23.6 
Тимор-

Лешти 
20.7 Латвія 22.9 

Соломонові 

Острови 
26.4 

Мадагаскар 23.7 Бангладеш 21.5 
Республіка 

Молдова 
23.1 Кірібаті 28.2 

Малі 24.4 Непал 21.8 Вірменія 23.2 Філіппіни 28.6 

Ангола 24.8 Бутан 23.1 Азербайджан 23.8 Монголія 29.9 

Екваторіальна 

Гвінея 
25.0 Індія 23.3 Болгарія 23.8 Фіджі 31.4 

Свазіленд 25.1 М'янма 24.5 Киргизстан 24.0 

Папуа-Нова 

Гвінея 
36.1 

Еритрея 25.4 

Корейська 

Народно-

Демократичн

а Республіка 

26.5 Таджикистан 25.8 

Південно-

Африканська 

Республіка 

26.5 

Індонезія 26.6 

Узбекистан 26.9 

Кот-д'Івуар 28.4 Білорусь 28.6 

Сьєрра Леонне 30.3 

Казахстан 28.6 

Україна 28.9 

Російська 

Федерація 
29.3 

Туркменистан 34.5 

 

Виконані раніше роботи з аналізу причин захворюваності і смертності в Бурштині 

однозначно на перше місце ставлять проблеми захворювань органів кровообігу та новоутворень. 

І в зв'язку з цим питання екологічної складової якості життя важко переоцінити. Людина та її 

продуктивне життя залежать в основному від якості повітря, води, їжі і способу життя. 
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Аналіз поточної екологічної ситуації в Бурштинській громаді (повітря, вода (водойми та 

питна), якість мікроклімату в приміщеннях бюджетної сфери є запорукою прийняття 

оптимальних рішень щодо покращення ситуації.  

Парадокс нинішньої ситуації в оцінці екологічного стану в тому, що при існуючій методиці 

складання ПДСЕР (який розроблений для Бурштина) в аналіз викидів ні в якій мірі не входить викид 

основного статистичного забруднювача - Бурштинської ТЕС (ці забруднення відносяться до 

загальнодержавних). 

За більш, ніж півстолітню історію експлуатації Буршинської ТЕС викинула в навколишнє 

середовище біля 250 000 000 тон діоксиду вуглецю. Використавши більш 200 млн тон вугілля. Крім 

десятків мільйонів тонн золошлакових відходів, які зайняли тисячі гектарів землі, в повітря було 

розсіяно до 2-х мільйонів тонн вугільного пилу. Цей викид настільки значніше сумарного викиду 

Бурштинської громади, що будь-яка спроба впливу на сумарний баланс викидів території 

зусиллями тільки громади, здається, несерйозним. 

Незважаючи на графік планованого зниження викидів відповідно до «національним планом» 

екологічний вплив Бурштинська ТЕС завжди залишиться реальною небезпекою для жителів 

територіальної громади та-ж при зупинених блоках ТЕС. 

Тривала дія на навколишнє середовище технологічного викиду БурТЕС вивчено 

недостатньо. Незважаючи на тривалість процесу в даний час є всього-лише кілька наукових 

робіт в цій галузі. А регулярний моніторинг взагалі не проводився. А відомчий моніторинг (ДТЕК) 

у може бути упередженим. 

Муніципалітет Бурштина в зв'язку з об'єктивними причинами - створення ОТГ і 

суб'єктивними - загроза зупинки станції (БО ТЕС) буде змушений переглянути і адаптувати до 

сучасних викликів багато стратегій розвитку (в тому числі і МЕП, і екологічну програму), але в 

його розпорядженні повинен бути об'єктивний контроль використання енергоносіїв та 

параметрів навколишнього середовища (Повітря, вода, відходи). 
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3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА 

 

 

 
Рисунок1. Розташування міста Бурштин на карті Івано-Франківської області 

 

 

Місто Бурштин – одне з великих промислових міст Прикарпаття. Розташоване на березі 

річки Гнила Липа у Північно-західній частині Івано-Франківської області. 

Місто Бурштин знаходиться на відстані 18 км шосейним та 12 км залізницею від 

районного центру (м. Галич) та 43 км від обласного центру (м. Івано-Франківськ), 

характеризується такими автошляхами сполучення: 

м. Київ – 542 км, м. Львів – 100 км, м. Ужгород - 280 км, м. Тернопіль – 103 км, м. Івано-

Франківськ - 43 км, м. Чернівці - 179 км, гірськолижний курорт «БУКОВЕЛЬ» – 142 км. 

Через Бурштин проходять два значні автошляхи:  АВТОЩЛЯХ Н 09 та АВТОЩЛЯХ Т 

0910. 

АВТОШЛЯХ Н09 – автомобільний шлях національного значення на території України, 

Львів – Рогатин – Івано-Франківськ – Рахів –Мукачево. Проходить територією Львівської, Івано-

Франківської та Закарпатської областей. Автомагістраль Н09 проходить також повз відомий 

міжнародний гірськолижний курорт «Буковель», що має важливе стратегічне значення для міста 

та всього Галицького району. Загальна довжина автошляху – 422 км. АВТОШЛЯХ Т0910 – 

автомобільний шлях територіального значення Бурштин - Калуш.  
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Місто Бурштин знаходиться у Галицькому районі, де проживає близько 62 тис. населення. 

Територія всього району є переважно рівнинною, 17% території району покрито лісами (12,2 тис. 

га).  

За адміністративно-територіальним устроєм Галицький район поділяється на 2 міські 

(куди входить і Бурштинська міська рада), 1 селищну та 38 сільських рад, які об’єднують 71 

населений пункти. 

 

3.1 ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ 

 

Проблема зростання вартості теплової енергії.  Громада для своїх суспільних потреб, та 

потреб громадян використовує теплову енергію від різноманітних енергоносіїв , але більше 90% - 

це енергія  спалювання вугілля від Бурштинської ТЕС. Сучасна ціна теплової енергії (600 грн /Гкал) 

значно нижче за середню ціну ліцензіатів на ринку теплової енергії.  Але е ризик значного 

збільшення ціни при припиненні експлуатації енергоблоків ТЄС став реальністю.  Проблема значно 

посилилась після офіційної зміни стратегії розвитку ДТЄК (2030) і рішень світових лідерів про 

декарбонізації економік країн. 

Якість (та не контрольованість викидів) Повітря- Ризик №1- навантаження від постійних 

аерозольних хімічних   викидів працюючих технологічних об’єктів ( Бу ТЄС, Галцемент, Вапно т.і.) 

пересувних джерел (транспорт). Наявність, як постійних забруднювачів повітря (прогнозованих) 

так і можливих залпових скидів. Не контрольованість якості повітря в  публічних будівлях. ( 

школи, дитячи садки, т.і.). Місто  Бурштин продовжує займати одне із перших місць серед 

найбільш забруднених міст України. Найбільшим забруднювачем міста є Бурштинська ТЕС. Крім 

того, екологічний стан довкілля залежить від життєдіяльності людей – жителів м. Бурштин, 

тобто від тих викидів у зовнішнє середовище, які здійснюють люди. Аналіз викидів здійсненний в 

СЕАП, з огляду на методологію, не повністю відповідає ситуації, та не враховує всі об’єми 

викидів. По своїй структурі місто складається з багатоповерхової забудови 60% та приватного 

сектору 40%.  

На даний час у громади відсутня достовірна оперативна інформація, що до якості повітря, 

як в м. Бурштині так, особливо в населених пунктах, які найбільш вразливі від технологічних 

викидів,  особливо «залпових». Це стосується не тільки  газів спалювання вугілля, але і викидів 

золовідвалів чи обладнання випалювання вапняку. Незважаючи на ризики немає контролю за 

концентраціями шкідливих сполук і двоокису вуглецю в приміщеннях. 

 

Ризик №2 Низька якість питної води: 

Близько 83% міського житла обладнано водопроводом, каналізацією.  В селах 

централізований водопровід в наявності тільки частково, а централізоване водовідведення 

практично відсутнє. Надавачем послуг з водопостачання та водовідведення у житловому фонді, 

що належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста є комунальне 

підприємство– КП «Житловик». 

Загальна кількість водопровідних мереж – 39,2 км (24% з яких знаходяться у ветхому 

стані),  каналізаційних мереж – 36,9 км (12 % - ветхий стан). Централізоване водопостачання 

питної води  міста Бурштин здійснюється від водоочисних споруд водопідготовки питної води. 

Основне джерело вода із свердловин урочища «Корчево» та «Коростовичі». Піднята з свердловин 

вода значно перевищує допустимі показники «жорсткості» та не відповідає нормативам ( ДСТУ 

вода питна). Очищення питної води виконано по « спрощеній схемі».  Вода подається споживачам 

цілодобово через розгалужену систему водопроводів, вуличних та дворових мереж, загальна 

довжина, яких складає 39,2 км, з яких 5,4 км в аварійному стані. Частина обладнання насосних 

очисних споруд водопровідної мережі та насосних агрегатів водовідведення відпрацювали 

нормативний термін експлуатації, що призводить до підвищення витрат електроенергії та 

збільшення собівартості перекачування стоків.  

Проблема – у громади відсутня інформація про стан води з поверхневих джерел, та 

водосховища. 

Ризик №3 довготривале екологічне навантаження на землю. У громади не зважаючи на 

очевидні проблеми забруднення території немає стратегії по захисту довкілля. Картографічна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1
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робота по забрудненню земель не проводилась. Система поводження з відходами не відповідає 

вимогам сучасності. Захоронення суміші несортованих ТПВ проводиться на стихійному звалищі, 

що виникло на місті полігону будівельного сміття Бурштинської ДРЕС.   Комунальне 

підприємство– КП «Житловик» надає послуги  тільки по збору  та транспортуванню сміття. 

Хоча в місті налагоджена система роздільного збору ТПВ. Місце складування ТПВ знаходиться в 

безпосередній близькості до р. Дністер, та загрожує розвитком екологічної катастрофі при 

паводковому розливі. 

 

Основні проблеми напрямку:  

 

- висока зношеність мереж водопостачання та насосного обладнання (великі втрати, 

погіршення якості води); 

- питна вода з урочищ Корчево і Коростовичі не відповідає нормам по показникам 

жорсткості; 

- висока зношеність та застаріле обладнання в лабораторії по визначенню якості питної 

води; 

- відсутня система централізованого відводу каналізаційних стоків стосовного  

індивідуального сектору забудови призводить до забруднення ґрунтових вод, природних джерел 

водопостачання і водосховища; 

- стихійний полігон для ТПВ вичерпав свої можливості; 

- відсутня територія для утилізації ТПВ (сміттєпереробний комплекс); 

- відсутність обладнання для очистки вихідних димових газів станції згідно діючих вимог 

ЄС; 

- низька ефективність роботи існуючих електрофільтрів; 

- відсутність технологічного обладнання для сірко та азотоочистки, відсутність реальної 

роботи по зниженню викидів; 

- висока капіталоємність очисного обладнання; 

- встановлення сучасного газоочисного обладнання можливе тільки на реконструйованих 

або нових енергоблоках; 

- відсутність достовірної оперативної інформації, щодо якості повітря та води на 

території громади, в громадських місцях та будинках. 

 

Шляхи розв’язання проблем (стратегічні рішення) 

 

Громаді потрібна інформація для можливості оперативного реагування, що до 

екологічного стану довкілля та мікроклімату в громадських будівлях. Цього вимагає  і  державна 

стратегія, що до розгортання екологічного моніторингу.  З іншого боку, у громади вже в 

наявності система автоматичного моніторингу використання енергоносіїв з можливістю 

розширення та підключення додаткових функцій. 

Питання якості води потребує постійного моніторингу оскільки ситуація динамічна. 

Проблема якості питної  води вирішена частково лише в двох ДНЗ. Але оперативної інформації, 

що до її якості немає. Крім того, висока зношеність мережі приводить до частих проривів, що 

можуть приводити до значного раптового погіршення якості води. Відсутня каналізаційна 

система в приватному секторі сіл, може приводити до попадання нечистот в  водоносні шари 

та безпосередньо у колодязі. Тому відповідно потрібен оперативний моніторинг якості питної 

води, та реалізація проєкту, який вже в наявності- подачі питної води від р. Лімниця. 

Охорона довкілля в зв’язку з функціонуванням Бурштинської ТЄС та реагування на викиди, 

потребує в першу чергу наявності оперативної достовірної інформації, що до якості повітря. 

Зокрема це викликано недовірою до відомчої системи моніторингу, що може бути необ’єктивною. 

Крім того, залишається до кінця не вирішена і проблема з ТПВ. Полігон для ТПВ на сьогоднішній 

день з однієї сторони не має санітарного паспорту, та повністю вичерпав свої можливості. Не 

достатня свідома діяльність людей щодо роздільного збору сміття та виникають проблемні 

питання по забезпеченню можливостей роздільного  сортування та утилізації ТПВ. Обсяги 

сміття, особливо неорганічного походження, які попадають у довкілля, суттєво погіршують його 
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стан. А для усунення цієї проблеми необхідно розробити та впровадити систему  оперативного 

моніторингу накопичення ТПВ та систему  санітарної очистки і поводження з ТПВ. Крім того, 

оперативний контроль якості води р. Дністер має бути в розпорядженні громадськості.  
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4. ІСНУЮЧИЙ СТАН АНАЛІЗУ ТА МОНІТОРИНГУ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕНЕРГОНОСІЇВ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ 

 

У Громади  на сьогоднішній день, є  План дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року 

м. Бурштин. Документ закінчився за датою і вимагає актуалізації та затвердження, як мінімум 

за формальними причинам - створення об'єднаної територіальної громади. Базовим роком для 

розрахунків викидів визначено 2010 р., але так, як в цьому аналізі основний сенс у викидах той 

Бурштинської громади, доцільно додати цей документ інформацією з регіонального викиду 

парникових газів. Який дасть інформацію про вплив сумарного викиду не тільки на світову 

екологію в цілому, але і на конкретних жителів територіальної громади. 

 

Викиди СО2 (т/рік і мешканців) на певній території 

Сфера 

послуг 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Домашнє 

господарство 
4,53 4,93 5,34 5,98 5,99 6,33 6,42 6,56 5,73 5,07 6,00 

Транспортне 
перевезення 

1,33 1,33 1,21 1,31 1,30 1,41 1,50 1,40 1,36 1,32 1,31 

Бюджетна 

установа 
1,74 1,81 1,85 2,20 2,17 2,68 2,92 3,31 3,68 3,21 3,37 

Муніципальни
й транспорт 

0,84 0,79 0,74 0,71 0,67 0,66 0,61 0,56 0,51 0,47 0,41 

Сфера послуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сума 8,44 8,87 9,14 10,2 10,12 11,08 11,44 11,83 11,27 10,07 11,09 

 

Оцінка екологічної ситуації в Івано – Франківській області виконувалась в 2006 году в 

рамках досліджень держбюджетної тематики Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу, яка виконувалася за рахунок фінансування Міністерства освіти і науки 

України: «Наукові основи розробки систем техногенно-екологічної безпеки в нафтогазовій галузі 

та нетрадиційній енергетиці» (1998-2001 рр., № держ. реєстрації 0198Ш05853), “Науково-

методичні основи оцінки впливів об’єктів паливно- енергетичного комплексу на екологічні 

системи і здоров’я людини в Карпатському регіоні” (2001-2003 рр., № держ. реєстрації 

010Ш001665), Державного фонду фундаментальних досліджень: «Визначення ареалів хімічного 

забруднення ґрунтів, поверхневих та ґрунтових вод, атмосферного повітря і рослинності в 

басейні Верхнього Дністра та заходи по захисту ландшафтів від забруднення і деградації» (2001-

2003 рр., №06-07/000129). 

Погіршення стану навколишнього природного середовища, деградація природних систем 

життєзабезпечення, а також виникнення негативних тенденцій в економічному розвитку і 

повільні відповідні дії суспільства призвели до реальної небезпеки екологічної кризи. Екологічна 

ситуація в багатьох регіонах настільки загострена, що потребує кваліфікованого втручання, 

починаючи з рівня екологічних експертиз і закінчуючи безпосереднім впливом на природний 

комплекс. 

  Автоматизована обробка екологічних даних реалізована із застосуванням сучасних 

комп’ютерних технологій і включає в себе, по-перше, систематизацію даних у відповідним чином 

організованій комп’ютерній базі даних, комплексну обробку бази даних, по-друге, 

автоматизований розрахунок комплексних та сумарних показників, які узагальнюють результати 

екологічних досліджень і, по- третє, методику візуалізації екологічних даних та результатів 

обробки бази даних у вигляді діаграм, карт, схем, які найкращим чином характеризують 

екологічний стан території і дають можливість здійснювати постійний контроль за його 

змінами при проведенні моніторингових досліджень. 
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

Код 

забрудн

юючої 

речовин

и 

Назва забруднюючої 

речовини 

Обсяги т\рік 

викидів 2015 р 

Обсяги т\рік 

викидів 2016 р 

Обсяги т\рік 

викидів 2017 р 

Обсяги т\рік 

викидів 2018 

р 

0 
Всього по підприємству (без 

урахування діоксиду 

вуглецю) 

197958,624 168488,896 160136,303 182922,605 

1000 Метали та Eні сполуки 39,672 37,011 41,616 53,733 

1001 
Арсен та його сполуки (у 

перерахунку на арсен) 
5,052 4,788 5,793 6,801 

1002 
Ванадій та його сполуки (у 

перерахунку на окис 

ванадію) 

0,922 0,018 0,223 0,032 

1003 Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 
0,024 0,145 0,152 0,820 

1005 Мідь та її сполуки (у 

перерахунку на мідь) 
3,987 3,798 4,625 5,446 

1006 Нікель та його сполуки (у 

перерахунку на нікель) 
4,504 4,330 5,282 6,209 

1007 Ртуть та її сполуки (у 

перерахунку на ртуть) 
0,455 0,410 0,420 0,483 

1009 Свинець та його сполуки (у 

перерахунку на свинець) 
4,800 4,564 5,564 6,552 

1010 
Хром та його сполуки (у 

перерахунку на триоксид 

хрому) 

5,934 5,591 6,837 8,018 

1011 Цинк та його сполуки (у 

перерахунку на цинк) 
13,992 13,317 12,463 19,079 

1104 
Манган та його сполуки (у 

перерахунку на діоксид 

мангану) 

0,002 0,050 0,257 0,293 

3000 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок (мікрочастинки 

та волокна) 

30344,798 27960,271 32205,985 36996,999 

4000 Сполуки азоту 12514,301 10874,570 11252,986 12634,046 

4001 
Оксиди азоту (у 

перерахунку на діоксид 

азоту [І40+Ж)21) 

12372,540 10749,752 11121,390 12481,524 

4002 Азоту (1) оксид [N201 141,760 124,818 131,596 152,522 

4003 Аміак 0,001 - - - 

5000 Діоксид та інші сполуки 

сірки 
152169,496 127097,647 113795,069 129945,885 
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5001 Сірки діоксид 152169,450 127097,611 113795,034 129945,850 

5004 Сульфатна кислота 

(Н2804) [сірчана кислота] 
0,046 0,036 0,035 0,035 

6000 Оксид вуглецю 1181,981 979,835 1146,880 1325,176 

11000 Неметанові леткі органічні 

сполуки (НМЛОС) 
1599,497 1445,207 1593,764 1855,950 

11007 Ацетон - - 0,056 0,032 

11008 Бензол - - - 0,012 

11009 Бутиловий ефір оцтової 

кислоти (бутилацетат) 
- - 0,011 0,001 

ПОЗО Ксилол 0,600 0,316 0,276 0,581 

12000 Метан 107,729 94,321 100,003 110,815 

15000 Хлор та сполуки хлору (у 

перерахунку на хлор) 
1,137 0,034 - 0,001 

15003 Водню хлорид (соляна 

кислота за молекулою НСЬ) 
1,137 0,034 - 0,001 

16000 Фтор та його сполуки (у 

перерахунку на фтор) 
0,013 - - - 

16001 Фтористий водень 0,002 - - - 

7000 Діоксид вуглецю 9392522,996 8440207,669 8705809,673 9731890,455 

 

4.1 АНАЛІЗ РАНІШЕ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Звіт з проведення моніторингу за станом атмосферного повітря 2018 р. на території 

м. Бурштин. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за 

допомогою програми «ЕОІЛ». 

Рівень небезпеки забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств 

визначається значеннями концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери з 

урахуванням фонової концентрації. Методика розрахунку концентрацій забруднюючих речовин 

базується на визначенні концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. 

На сьогодні для визначення зон розсіювання пилогазових викидів у атмосфері 

використовується багато моделей та методів. В практиці нормування таких викидів найчастіше 

застосовуються два методи. Перший метод базується на гаусівській моделі розсіювання домішок 

у атмосфері в варіанті Паскуілла - Гіффорда (рекомендовано МАГАТЕ для оцінювання 

забруднення атмосфери підприємствами атомної промисловості та енергетики). В другому 

методі використовується модель Головної геофізичної обсерваторії ім. О. І. Воєйкова, розроблена 

під керівництвом М. Е. Берлянда. Цей метод реалізовано в нормативному документі ОНД - 86, 

який використовується для розрахунків зон розсіювання шкідливих речовин у атмосфері при 

найбільш небезпечній швидкості вітру та найбільш несприятливих метеорологічних умовах. 

Як приклад проведено розрахунок розсіювання викидів ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО». 

Інші параметри джерел викидів, необхідні для розрахунку розсіювання, були з’ясовані в 

Мінприроди під час ознайомлення з документами, в яких обґрунтовуються обсяги викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, для отримання дозволу 

на викиди для ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 

Відповідно до п. 2 10 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 

обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та 
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громадян-підприємців, затвердженої Наказом Мінприроди №108 від 09.03.2006 р., розрахунковий 

майданчик був обраний розміром у 50 висот найвищого джерела викидів (висота найвищого 

джерела (труби) – 250 м.), а саме 12500 м. х 12500 м. 

 

4.2 РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАМІРІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

По більшості з речовин під час розрахунку розсіювання можливих перевищень ГДК 

(гранично-допустима концентрація) на межі санітарно-захисної зони не встановлено, а також 

спостерігається поступове зниження концентрації забруднюючих речовин у повітрі при 

віддаленні від джерела викидів. Але по деяким речовинам спостерігається інша картина: 

1) Вугільна зола теплоелектростанцій на межі санітарно-захисної зони не перевищує ГДК, 

але із віддаленням від джерела викидів їхня концентрація зростає замість зменшуватись, і на 

відстані -1500 м. від джерела становить вже 1 ГДК, на відстані ~2500 м. від джерела становить 

1,3 ГДК, а на відстані до 6 км. від джерела становить 1,7 ГДК. Крім того, приблизно на відстані 

3-5 км зустрічаються осередки із концентрацією до 2 ГДК; 

2) Азоту діоксид в межах розрахункового майданчика не перевищує ГДК, але теж має 

тенденцію до збільшення концентрації при віддаленні від джерела; 

3) Ангідрид сірчистий в межах розрахункового майданчика не перевищує ГДК, але теж має 

тенденцію до збільшення концентрації при віддаленні від джерела до 6-7 км, а потім концентрація 

поступово починає зменшуватись; 

4) Зважені речовини, недиференційовані за складом  в межах розрахункового майданчика не 

перевищує ГДК, але теж має тенденцію до збільшення концентрації при віддаленні від джерела; 

5) Група сумації (свинець + сірчаний ангідрид) на межі санітарно-захисної зони не перевищує 

ГДК, але на відстані ~3 км. від джерела вже досягає 1 ГДК та збільшується. І лише на відстані 

понад 6 км. від джерела концентрація починає зменшуватись; 

6) Аналогічна ситуація із розсіюванням речовин, що входять в групу сумації   (сірчана кислота 

+ сірчистий ангідрид); 

7) Група сумації   (азоту діоксин + сірчистий ангідрид)   також в межах розрахункового 

майданчика не перевищує ГДК, але при віддаленні від джерел викидів збільшується та на відстані 

понад 6,5 км. досягає майже 1 ГДК. Але цьому є пояснення, це - ефект «зонта», або «підфакельні 

спостереження». 

Напрямку розповсюдження промислових викидів можна умовно виділити три зони 

забруднення атмосфери: 

- перекидання факела викидів, що характеризується відносно невисоким вмістом шкідливих 

речовин в приземному шарі атмосфери; 

- задимлення з максимальним вмістом шкідливих речовин і поступове зниження рівня 

забруднення. Зона задимлення є найбільш небезпечною для населення і має бути виключена з 

селищної забудови. Розміри цієї зони в залежності від метеорологічних умов знаходяться в 

межах 10…49 висот труби; 

- зона поступового зниження рівня забруднення. 

Отже, якщо врахувати інформацію від Івано-Франківського обласного ЦГМ про зміну 

метеорологічних умов, у т.ч. значне збільшення в останні роки випадків із підвищенням швидкості 

вітру, то цілком ймовірно, що у подальшому такі випадки збільшення концентрації забруднюючих 

речовин у атмосферному повітрі, особливо по вказаних вище речовинах та групах сумації за 

межами санітарно-захисної зони підприємства, у т.ч. у м. Бурштині, цілком можливі, що і було 

доведено проведенням досліджень проб атмосферного повітря, під час, яких були виявлені 

перевищення саме по цих речовинах. 

Крім того, під час розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

на ЕОМ саме по вказаним вище речовинам на обраному розрахунковому майданчику розміром у 50 

висот найвищого джерела відсутня зона впливу, тобто вона знаходиться поза межами 

розрахункового майданчика. Тому було прийнято рішення провести розрахунок розсіювання 
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забруднюючих речовин ще по одному розрахунковому майданчику, але значно більшого розміру, а 

саме - 260км. х 260 км. 

 

Розсіювання по окремим речовинам   наступне: 

1) Зона впливу вугільної золи теплоелектростанцій (з вмістом оксиду кальцію 35-40%, 

дисперсністю до 3 мкм не < 97) становить біля 130 км. від джерела; 

2) Зона впливу сірчаного ангідриду становить біля 60 км. від джерела; 

3) Зона впливу зважених речовин, недиференційованих за складом, становить біля 30 

км. від джерела; 

4) Зона впливу групи сумації №27 (свинець + сірчаний  ангідрид) становить майже 70 

км. від джерела; 

5) Зона впливу групи сумації №28 (сірчана кислота + сірчистий ангідрид) становить 

майже 70 км від джерела; 

6) Зона впливу групи сумації  (азоту діоксин + сірчистий ангідрид) становить біля 85 

км. від джерела; 

7) Зона впливу групи сумації   (фтористі сполуки газоподібні + сірчаний ангідрид) 

становить біля 65 км від джерела. 

 

Отже, враховуючи інформацію фактичного рівня забруднення на основі проведених 

замірів,  рекомендації Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) щодо впливу забруднення 

атмосферного повітря на стан здоров’я населення, а також статистичні дані щодо 

захворюваності та смертності в м. Бурштин, можна цілком достовірно стверджувати, що 

виявленні перевищенні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі є чинниками, 

що впливають на стан здоров’я населення міста. 

 

 

Джерельна база Наукові дослідження 

1. Звіт про проведення наукових досліджень природних вод на території Галицького 

району (Івано-Франківська область) від 05.12.2019. – Державна установа «Інститут медицини 

праці імені Ю. І. КундієваНАМН України».  

2. Звіт про проведення наукових досліджень ґрунтів на території Галицького району 

(Івано-Франківська область) від 05.12.2019. – Державна установа «Інститут медицини праці 

імені Ю. І. Кундієва НАМН України».  

3. Рудько Г.І., Адаменко О.М., Міщенко Л.В. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз 

стану довкілля Західного регіону України: у 2 т. / За ред. Г. І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ-

Чернівці: Букрек, 2017.  

4. Приходько М.М. Екологічна безпека природних і антропогенно-модифікованих 

геосистем / М. М. Приходько. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – 201с. 

5. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект: Навч. посібник. – 2-е вид. 

доп. / В. М. Гуцуляк. – Чернівці: Наші книги, 2010. – 312с. 

6. Побігун О.В. Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України, як основа 

раціонального природокористування: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Львів, 2005. – 20с. 

7. Приходько М.М. Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та 

обґрунтування геоекологічних засад раціонального природокористування в Івано-Франківській 

області: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Львів, 2005. – 18с. 

8. Пендерецький О.В. Екологія Галицького району / О. В. Пендерецький. – Івано-

Франківськ: Нова зоря, 2004. – 198с. 

Джерела хімічних аналізів  
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9. Лист-відповідь на запит Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології 

(від 16.08.2019) – містить інформацію щодо температурних інверсій, переважаючих напрямів 

вітру.  

10. Лист-відповідь на запит Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології 

(від 05.07.2019) – містить інформацію щодо кліматичних характеристик для обчислення ГДВ.  

11.  Звіт з проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території м. 

Бурштин – містить протоколи контролю атмосферного повітря (станом на 28.05.2021), 

атмосферних опадів (станом на 18.10.2019), води криниць (станом на 28.05.2021), ґрунту (станом 

на 25.06.2021). 
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СТВОРЕННЮ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
 

Зміни у навколишньому природному середовищі відбуваються під впливом природних і 

антропогенних (зумовлених діяльністю людини) біосферних факторів. Пізнання цих змін 

неможливе без відокремлення антропогенних процесів на фоні природних, для чого й 

організовують спеціальні спостереження за різноманітними параметрами біосфери, які 

змінюються внаслідок людської діяльності. Саме у спостереженні за довкіллям, оцінюванні його 

фактичного стану, прогнозуванні його розвитку полягає сутність моніторингу. 

Моніторинг атмосферного повітря - це система спостережень за станом атмосфери, 

його забрудненням і природними явищами, які відбуваються в ньому, а також оцінка і прогноз 

стану атмосферного повітря (контроль, аналіз, висновки). 

В даний час в багатьох містах промислово розвинених країн створюється мережа пунктів 

спостереження (моніторингу) за забрудненням повітря. За останнє десятиліття дана система 

отримала значне розширення і розвиток. Збільшилося число міст, в яких ведеться контроль за 

забрудненням повітря, число пунктів спостережень в них і спостережуваних інгредієнтів. 

Розроблені нові методи і технічні засоби вимірів, у тому числі автоматичні прилади і системи 

контролю. 

Основна мета моніторингу за станом атмосферного повітря полягає у забезпеченні 

зацікавлених державних і громадських органів, підприємств, установ й інших організацій 

систематичною інформацією про рівень забруднення атмосфери і про прогнози його змін під 

впливом господарської діяльності і метеорологічних умов. Стандартна мережа моніторингу 

повинна забезпечити надходження інформації про стан атмосферного повітря, на основі, якої 

можна вирішувати такі задачі: 

• оцінювати рівень забруднення атмосфери (РЗА); 

• вивчати вплив забруднення повітряного басейну на захворюваність населення; 

• оцінювати збитки, що наносяться сільському господарству, лісам, тваринництву, 

будівлям і спорудам; 

• планувати розміщення промислових підприємств та визначати санітарно-захисні зони 

(СЗЗ); 

• уточнювати і перевіряти розрахункові методи розсіювання домішок від джерел 

забруднення АП; 

• оцінювати фонове забруднення атмосфери. 

Для успішного вирішення всіх цих задач необхідно правильно визначити методи 

вимірювань, оптимальні значення періодичності спостережень і кількості постів, а також 

сформувати програму роботи стандартної мережі моніторингу  якості повітря і води. 
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6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. БУРШТИН СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ  

ефективного використання енергетичних ресурсів та екологічного моніторингу 

якості  АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ВОДИ 

 

6.1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. БУРШТИН СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ  

ефективного використання енергетичних ресурсів 

Впровадження системи енергоменеджменту (СЕМ) 

Ефективне використання енергоносіїв і ресурсів громади – завдання, які збігаються для 

більшості стратегічних цілей  сталого розвитку, як економіки соціуму  так екології і якості 

життя громадян. 

Виконання цього завдання засновується на застосуванні енергетичного менеджменту 

СЕМ, який неможливо здійснити без оперативної інформації. Правдива, точна , своєчасна 

інформація, її аналіз та зберігання основа, без якої неможливий не тільки розвиток, але й 

існування взагалі.  

Впровадження СЕМ та всіх проектних рішень повинно здійснюватися відповідно до вимог 

виробника системи та найкращих існуючих практик. 

Ефективна система енергоменеджменту має надзвичайно важливе значення, оскільки 

дозволяє тримати споживання енергії під контролем, контролювати та аналізувати дані, 

отримані системою. Належне вимірювальне обладнання є єдиною передумовою для належного 

обліку енергії, тому пропонується встановити наступне вимірювальне обладнання з можливістю 

дистанційної передачі даних до системи енергомоніторингу: 

 

На протязі декількох років в м. Бурштині впроваджена та працює система моніторингу 

енергоресурів АСЕМ. Наразі система загалом знаходиться в працездатному стані, але потребує 

виконання ряду регламентних та ремонтних робіт по наступним об’єктам. 

№ Назва об’єкту Необхідні роботи 

1 Бурштинська гімназія 
Відновлення передачі даних по 

тепловому лічильнику 

2 Бурштинський НВК -  

3 Загальноосвітня школа №1 
Відновлення передачі даних по 

тепловому лічильнику 

4 ДНЗ №2 Необхідно відновити елементи, 

пошкоджені в результаті пожежі в 

закладі 

5 ДНЗ №3 -  

6 ДНЗ №6 -  

 

Технічний опис системи дистанційного моніторингу енергоспоживання 

Завдання, що вирішує система:   

- зниження витрат на енергоресурси;   

- автоматизований аналіз ефективності впровадження заходів з енергозбереження; 

- зменшення впливу людського фактору на роботу обладнання; 

- зниження затрат на обслуговування енергоспоживаючого обладнання; 

- моніторинг параметрів будівлі в режимі реального часу (зовнішня, внутрішня 

температура, характеристики системи опалення); 

- оперативне реагування на аварійні ситуації.  
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Конфігурація системи 

  

Рівень давачів та виконавчих механізмів 

Контроль енергоспоживання:  

- ввідні та технічні лічильники електроенергії;  

- ввідні лічильники тепла; 

- ввідні лічильники холоду; 

- ввідні лічильники води.  

 

Підключення: 

- провідний інтерфейс (RS-485) для лічильників; 

- провідний інтерфейс (M-bus) для лічильників; 

- радіоінтерфейс для лічильників води. 

 

Додаткові опції: - 

Контроль мікроклімату та технологічних параметрів:  

- контроль температури та вологості в приміщеннях (давач температури та вологості 

ASEM-TH);  

-  контроль рівня вуглекислого газу в приміщенні, де використовується вентиляція (давач 

ASEM-CO2) – наразі функція не реалізована, але може бути впроваджена;  

- контроль зовнішньої температури (давач температури та вологості ASEM-TH); 

Підключення: радіо модулі. 

Рівень пункту збору даних  

  

 

Пункт збору та обробки даних 

Збір даних з давачів та лічильників:  

- ведення локальної бази даних по енергоспоживанню, стану обладнання та локальним 

параметрам;  

- можливість локального керування установками (у випадку порушення зв’язку з 

центральним сервером);  

- надсилання аварійних сигналів службам експлуатації.  
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Обладнання: ASEM-BASE з набором перетворювачів інтерфейсів.  

  Рівень робочого місця спеціаліста з ефективності енергоспоживання 

Збір даних з пунктів збору:  

- ведення центральної бази даних по енергоспоживанню, стану обладнання та локальним 

параметрам. 

 

Блок аналізу ефективності енергоспоживання:  

- модуль розрахунку характеристик базового енергоспоживання для кожного магазину;  

- порівняння показників енергоспоживання між окремими періодами;  

- аналіз необхідної потужності та можливості зміщення графіків енергоспоживання;  

- формування звітності по ефективності енергоспоживання; 

- формування звітів відповідно до стандартів серії ISO 50000 та ISO 50001; 

- Хмарний сервіс; 

- Аналіз виміряного значення окремо; 

- Створення портфоліо енергоменеджменту для будівлі; 

- Резервне копіювання даних; 

- Інтервал зчитування даних 10 хвилин; 

- Захист даних ; 

- Повністю автоматичний режим роботи; 

- Формування звітів та їхнє налаштування; 

- Можливість покращення функціоналу. 

 

Блок обміну інформацією:  

- експорт інформації в загальновживані формати (Excel, PDF тощо);  

- обмін інформацією з іншими системами (облік, звітність енергопостачальним 

організаціям, рахунки субабонентам, АСКУЕ).  

 

В даний час існує запит на побудову системи моніторингу використання теплової енергії 

та інших комунальних ресурсів і послуг для абонентів (споживачів) в багатоквартирних будинках. 

Обов'язковість виконання за законодавством покладено на постачають організації (ліцензіатів). 

Але реалізація подібних систем не повинна за логікою в принципі бути доручена надавача послуг. 

Це повинна виконувати незалежна структура і найбільш логічно підпорядкована місцевому органу 

влади. 

 

Масштабування системи  

Система дозволяє підключати, будь-яку кількість об’єктів через єдиний інтерфейс 

користувача та проводити аналіз (ефективність енергоспоживання, кількість аварій тощо) та 

керування, як по кожному окремому об’єкту, так і по визначенім групам (підрозділам, містам 

тощо).   

Зазначена система дистанційного збору даних є достатньо гнучкою та адаптивною для 

роботи з широким переліком  та великим об’ємом обладнання різних виробників (давачі, 

контролери та лічильники). 
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На рівні об’єкту також можливе подальше розширення системи (підключення нових 

лічильників, давачів виконавчих механізмів і т. д) без зміни центрального модуля та без 

додаткових каналів зв’язку.  

За необхідності дані з АСЕМ можуть бути передані в інші інформаційні системи з 

визначеними протоколом обміну. Це дає можливість охопити  моніторингом та проводити 

аналіз  ефективності використання всіх енергоносіїв та комунальних послуг, як для громади так 

і для окремого ОСББ та споживача. 

Сервер збору даних, може бути, розміщений, як «на хмарних потужностях» компанії так і на 

стороні Замовника. 

Потенціал зниження енергоспоживання  

Попередня оцінка потенціалу економії становить орієнтовно 5%-10% від річних витрат 

на енергоресурси і досягається за рахунок: 

- оптимізації роботи потужних споживачів електроенергії (кліматичних установок та 

холодильників, електропечей); 

- вчасного виявлення та усунення нештатних та аварійних ситуацій (пориви, вихід з ладу 

холодильного обладнання); 

- мотивації персоналу на місцях щодо ощадного енерговикористання (за рахунок дієвого 

інструменту контролю).  

В середньому місто споживало раніш 60-70 тис Гкал теплової енергії в рік 

 

Розподіл  середнього річного обсягу відпущеного тепла  споживачам КП «Житловик» 

наведено на рис.  

 

З зв’язку зі збільшенням громади, об’єктивно очікується збільшення споживання 

енергоносіїв та часткова зміна структури їхнього використання. Крім того, значно 

ускладняється  оперативність та якість збору інформації.  

Корисний 

відпуск 

теплоенергії 

населенню, 

Гкал; 48311; 
75,04%

Корисний 

відпуск 

теплоенергії 

бюджетному 

сектору, Гкал; 
10589; 16,45%

Корисний 

відпуск 

теплоенергії 

іншим 

споживачам, 
Гкал; 5481; 

8,51%
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З огляду на це пропонується: 

- Розширити мережу закладів, які підключені до систему моніторингу всіма 

бюджетними будівлями громади; 

- Розширити номенклатуру давачів контролю внутрішнього мікроклімату, зокрема 

давачами СО2; 

- Відновити працездатність елементів вже встановленої системи; 

- Забезпечити можливість передачі даних з систем екологічного моніторингу через 

системи АСЕМ. 

 

Попередня вартість модернізації системи наведена в додатку. 

 

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В 

БУДІВЛЯХ 

- виявлення не ефективного енерговикористання; 

- стимулювання персоналу до ощадного енерговикористання; 

- прогнозування витрат на енергоносії; 

- аналіз параметрів мікроклімату та комфорту; 

- зниження витрат на обслуговування будівель; 

- планування впровадження заходів з підвищення енергоефективності; 

- збір та накопичення бази даних щодо енергоспоживання по закладах; 

- ведення бази характеристик будівель, що впливають на енергоспоживання; 

- визначення фактичної економії енергоресурсів після впровадження заходів; 

- допомога енергоменеджерам у прийнятті рішень щодо підвищення ефективності 

енерговикористання; 

- інтеграція з іншими системами, зокрема, з системами розрахунків за енергоносії, 

системами енергопостачальних організацій. 

- достовірне визначення норм використання енергоносіїв для створення нормативних 

санітарних умов мікроклімату. 

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ 

- збір даних про енергоспоживання в напівавтоматичному та/або автоматичному 

режимах; 

- автоматизований аналіз та виявлення випадків перевитрат; 

- контроль за роботою енергоспоживаючого обладнання; 

- формування звітів для енергопостачальних організацій та керівних підрозділів; 

- забезпечення цілодобового доступу всіх користувачів до програмного забезпечення 

Системи через веб-інтерфейс (за допомогою веб-браузера, без додаткових інсталяцій 

на пристрій користувача); 

- візуалізація інформації у табличному та графічному виглядах; 

- можливість попередження появи аварійних ситуацій в системах теплопостачання 

закладів для їхнього недопущення; 

- надійне збереження та захист даних від несанкціонованого доступу. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ 

 

 

Система складається з апаратної та програмної складової. 

Програмна складова (верхній рівень) забезпечує візуалізацію зібраної з об’єктів інформації 

в табличному та графічному вигляді, здійснює комплексний аналіз та контроль 

енерговикористання. Програмне забезпечення є багатофункціональним та має «дружній» 

інтерфейс для зручності користування. Програмна складова, може, працювати автономно, та, 

що дуже важливо, у будь-який момент, може бути до оснащена Апаратною складовою для повної 

автоматизації всіх процесів енергомоніторингу. 

Апаратна складова (нижній рівень) забезпечує збір даних енергоспоживання, температур 

та аварійних сигналів на об’єкті та їхню передачу до серверу (верхній рівень) в режимі онлайн. 

Апаратна складова може бути підключена до системи на другому етапі після впровадження 

Програмної складової. 

Ієрархія об’єктів в системі (будівля-заклад-управління-департамент-місто-район і т.д.) 

відповідає діючій організаційній структурі області та має можливість коригуватися у разі її 

зміни. 

Система має декілька рівнів доступу для розмежування прав різного кола користувачів. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

 

- Забезпечення раціонального енергоспоживання шляхом оптимізації режимів 

енергоспоживання муніципальних будівель; 

- Підвищення ефективності аналізу споживання енергоресурсів; 

- Підвищення ефективності планування, моніторингу та аналізу виконання програм 

енергозбереження; 

- Зменшення видатків з бюджету на оплату енергоносіїв та послуг з обслуговування 

вузлів обліку; 

- Зниження трудомісткості формування звітності та аналітичних матеріалів; 

- Підвищення достовірності даних. 
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Незважаючи на те, що апаратні компоненти системи моніторингу енергоспоживання 

можуть для кожного лоту постачатися різними постачальниками, інтерфейс системи 

моніторингу енергоспоживання повинен бути однаковим для всіх Лотів. Підрядник повинен 
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координувати та узгодити бажану систему моніторингу енергоспоживання (програмного 

забезпечення) з Клієнтом перед початком впровадження. 

 

6.2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. БУРШТИН СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ВОДИ 

 

6.2.1 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

РОЗГОРНУТИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ  

Основним джерелом забруднення навколишнього середовища в м. Бурштині та 

територіальній громаді є Бурштинська ТЕС (БуТЕС). 

Викиди із димових труб. Спалювання вугілля на БуТЕС пов’язане з утворенням продуктів 

згоряння, які містять летючу золу, частки недопаленого пилуватого вугілля, сірчистий ангідрид, 

оксиди азоту та газоподібні продукти неповного згоряння, а при спалюванні мазуту, окрім того, 

ще і сполуки ванадію, солі натрію, кокс та частки сажі. В золі міститься миш’як, вільний діоксид 

кремнію, вільний оксид кальцію та ін. Попередня оцінка вартості впровадження наведена в 

додатку 1. 

 

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Система моніторингу атмосферного повітря (далі Система) повинна відповідати

 вимогам наступних нормативно-технічних документів: 

- рекомендаціям ВООЗ (WHO's Air Quality Guidelines for particulate matter, Ozone, 

Nitrogen, Dioxide, Sulfur Dioxide. Global Update 2005; 

- державним санітарним правилам охорони атмосферного повітря населених місць (від 

забруднення хімічними та біологічними речовинами); 

- закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-

VII, Розділ IV, ст.16; 

- закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

- закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 

- закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру»; 

- директиві Європарламенту 2008/50/EC (Directive 2008/50/EC of the European Parliament 

and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe); 

- постанові Кабінету Міністрів України №827 від від 14 серпня 2019 р. «Деякі питання 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»; 

- наказу Міністерства внутрішніх справ України № 300 від 21.04.2021 р. «Про 

затвердження Порядку розміщення пунктів спостережень за забрудненням 

атмосферного повітря в зонах та агломераціях», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 13 травня 2021 р. за N 635/36257. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

Система моніторингу атмосферного повітря  – це сукупність спеціалізованого обладнання 

та програмного забезпечення, призначеного для виконання досліджень з метою оцінки стану 
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навколишнього середовища та можливості створення централізованої мережі станцій 

моніторингу на території Бурштинської територіальної громади. 

Призначення системи моніторингу атмосферного повітря є автоматичний моніторинг 

якості атмосферного повітря на території Бурштинської територіальної громади, що 

базується на мережі 1 стаціонарного посту моніторингу та 18 індикативних станцій. 

Моніторинг атмосферного повітря передбачає проведення систематичних 

спостережень, збір, аналіз і оцінку інформації про стан атмосферного повітря та факторів 

впливу на нього, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для 

прийняття управлінських рішень щодо дотримання вимог екологічної безпеки, збереження 

природного середовища та охорони здоров’я мешканців Бурштинської територіальної громади. 

Постійні спостереження здійснюються за довгостроковими програмами в оптимальних 

за кількістю та розміщенням пунктів спостереження і дають змогу на основі оцінки, аналізу та 

прогнозування стану навколишнього природного середовища підтримувати прийняття 

відповідних управлінських рішень на всіх рівнях. 

В загальному плані система моніторингу атмосферного повітря на території 

Бурштинської територіальної громади призначена для автоматизованого отримання та 

накопичення даних за фізичними показниками атмосферного повітря на пунктах контролю в 

межах громади. 

Загальна стратегія створення автоматизованої системи моніторингу атмосферного 

повітря полягає в орієнтації системи на вирішення таких інформаційних задач: 

- визначення показників стану та динаміки забруднення; 

- визначення кількісних та якісних показників навантаження на атмосферне повітря за 

рахунок антропогенного впливу життєдіяльності та їхньої динаміки; 

 

Основним завданням системи моніторингу атмосферного повітря в цілому є: 

- організація систематичних спостережень за станом атмосферного повітря та 

виявлення зон екологічної небезпеки; 

- виявлення факторів негативного антропогенного впливу на атмосферне повітря та 

здоров’я людей, організація спостережень за джерелами такого впливу; 

- створення та ведення баз інформаційних ресурсів; 

- застосування механізмів оцінки та прогнозування стану атмосферного повітря з 

метою підготовки інформації для прийняття управлінських рішень; 

- розроблення обґрунтованих рекомендацій на основі даних моніторингу для прийняття 

управлінських рішень щодо дотримання вимог екологічної безпеки, збереження 

природного середовища та раціонального природокористування; 

- удосконалення приладів технічного оснащення та метрологічного забезпечення робіт в 

мережі спостережень; 

- розвиток та удосконалення елементів діючої інфраструктури автоматизованої 

системи моніторингу атмосферного повітря, забезпечення наукової підтримки її 

функціонування. 

 

Система моніторингу атмосферного повітря на території Бурштинської територіальної 

громади складається з таких компонентів: 

a) стаціонарний референтний пост, що оснащений необхідними приладами та засобами 

передачі даних – 1 од.; 

b) індикативні станції – 18 од.; 

c) канали зв’язку з сервером; 

d) програмно-апаратні засоби (мережеве обладнання, контролери, сервери та  системи 

управління), які забезпечують збір інформації з стаціонарного посту та індикативних 

станцій, накопичення та централізовану обробку даних; 

e) обладнання диспетчерського центру; 
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f) канали зв’язку з відповідними органами та каналів інформування населення. 

В систему входить апаратне та програмне забезпечення для реалізації інформування 

населення на відповідних органів влади про стан атмосферного повітря та попереджати про 

небезпечні перевищення забруднювальних речовин.  

В системі передбачено можливість нарощувати функції та структурні елементи системи, 

та інтегруватися з іншими подібними системами. Система автоматизує забір проб 

атмосферного повітря, їх аналіз, та подальшу передачу до серверної частини, передачу та 

обробку зібраних даних, відображення поточного стану забруднення повітря на території 

Бурштинської територіальної громади. Алгоритм роботи системи показано на Рис. 2. 

 

Серверне ПЗ

Збір даних
Перетворення/

збереження

Передача даних
Вихідні

Дані

Архів Аналіз

 

Рисунок 2. Схема алгоритму роботи системи 

Передача даних від стаціонарного поста спостереження та індикативних станцій до 

програмно-апаратного комплексу збору даних виконується за допомогою протоколу IP over GSM 

та/або IP over Ethernet. Інформація щодо результатів вимірювань повинна надходити до 

пристрою збору інформації (логеру даних) та відображатись на АРМ (ноутбуці, планшеті, 

смартфоні), встановленому в приміщенні поста, і далі з логеру даних накопичена інформація 

повинна надходити на спеціалізований сервер замовника за допомогою протоколу IP over GSM 

та/або IP over Ethernet. Для організації передачі даних використовується встановлений на посту 

маршрутизатор з SIM-картою(-ми) оператора мобільного зв’язку стандарту GSM та 

можливістю підключення по протоколу Ethernet. В разі використання IP over GSM в мережі 

оператора організовуються закриті VPN-канали зв’язку до кожного посту спостереження. В 

мережі оператора організовуються закриті VPN-канали зв’язку до кожного посту 

спостереження. 

Запропонована система моніторингу якості повітря функціонує в цілодобовому режимі та 

автоматично інформує диспетчера та населення (за необхідністю) про поточну екологічну 

ситуацію. Система працює в автоматичному режимі, забезпечуючи виконання функцій 

управління і контролю без участі диспетчера. Також забезпечується можливість перемикань 

управління на оператора, незалежно від поточного режиму роботи системи.  
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ПЗ системи моніторингу повітря 

Серверна частина ПЗ забезпечує: 

- збір даних з постів моніторингу; 

- нормалізацію та збереження отриманих даних у базі даних, з можливість перенесення 

застарілих даних в архів; 

- аналітику та звіти по результатами обробки отриманих даних, з видачею в 

текстовому та/або графічному форматі, в налаштуванням параметрів звітів, та 

експортом результатів в різних форматах; 

- диспетчера комфортним графічним інтерфейсом з відображенням всієї необхідної 

інформації на локальній інтерактивній цифровій карті міста, з прив’язкою до точних 

координат; 

- можливість для спостереження за системою, створення звітів та адміністрування 

системи з єдиного інтерфейсу; 

- можливість презентації даних зовнішнім системам та на сторінках в мережі Internet; 

- Серверна частина ПЗ розташовується на апаратних ресурсах, що розташовані в 

міському ЦОД або його аналогу, та має можливість удосконалення. 

Управляюче ПЗ 

Управляюче ПЗ забезпечує інтеграцію та управління приладами вимірювання, отримання 

та нормалізацію даних з приладів вимірювання та передачу вихідних даних до системи 

моніторингу повітря. Управляюче ПЗ є частиною обладнання, що постачається. 

Стаціонарний пост 

Стаціонарний пост складається з двох складових: 

1) контейнера у склад, якого входить: 

- противандальний контейнер з захистом IP55; 

- модульна система кондиціонування для можливості роботи в температурних режимах 

зовнішнього середовища -25 – +50 ° С; 

- стійка для встановлення обладнання; 

- обладнане місце роботи оператора; 

- внутрішні інженерні мережі для підключення обладнання до електроживлення. 

2) встановленого в контейнері обладнання, що включає в себе: 

- пробозабірний пристрій; 

- набір газоаналізаторів; 

- метеостанцію; 

- додаткове обладнання, що може включати в себе – генератори нульового повітря, 

генератори еталонних газів, калібратори; 

- обладнання для збору та передачі даних; 

- IP камера відеоспостереження; 

- прилад обліку спожитої електроенергії. 

3) Електроживлення в стаціонарному посту має наступні характеристики: 

- розрахункова потужність – 8,1 кВт; 

- розрахунковий струм – 24,22 А; 

- напруга – 380В; 

- частота змінного струму – 50 Гц. 

Електроживлення забезпечується підключенням до зовнішнього джерела та/або 

мобільним джерелом електроенергії. 

Автоматизоване робоче місце диспетчера (АРМ) 

Для отримання даних, контролю та налаштування системи передбачено 1 (один) АРМ 

чергового/диспетчера. 

Характеристики ПК АРМ чергового/диспетчера: 

- процесор: Intel Core i3; 
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- пам’ять: 8 ГБ; 

- накопичувач: 240 ГБ SSD; 

- монітор: 32, 1920x1080. 

Склад програмних засобів 

Програмне забезпечення, що використовується на сервері: 

- ОС Windows Server; 

- база даних Microsoft SQL Server; 

- серверна частина системи для обробки, аналітики за зберігання даних; 
 

Програмне забезпечення, що використовується на АРМ диспетчера: 

- ОС Windows 10; 

- ПЗ взаємодії з серверною частиною. 

 

АРМ користувача реалізується через ВЕБ-інтерфейс з можливістю доступу з пристроїв, 

що мають доступ до мережі Інтернет та сучасний Веб-переглядач. 

 

Технічні характеристики стаціонарного посту 

Стаціонарний пост представляє собою контейнер, всередині якого змонтовані прилади і 

обладнанням для відбору, збору та аналізу проб атмосферного повітря, і метеорологічних 

параметрів, а також пристрої для передачі отриманих результатів в онлайн режимі. 

Стаціонарний пост повинен мати систему заземлення, освітлення, системи охолодження 

і обігріву приміщення для роботи в різних кліматичних умовах від- 20°С до +40°С, меблями та 

стійками для обладнання. Пост повинен бути оснащений системою оповіщення про неполадки та 

системою запобіганню несанкціонованого доступу всередину контейнеру. 

Все вимірювальне та додаткове обладнання і системи пробовідбору повинні бути у 

виконанні для використання в умовах стаціонарного поста спостереження. 

Пост спостереження включає в себе наступне обладнання та програмне забезпечення (або 

аналоги, що не поступаються технічними характеристиками): 

- метеорологічний комплекс «Vaisala»; 

- система відбору проб повітря «OSYS»; 

- аналізатор «APSA-370» для визначення вмісту діоксиду сірки (SO2) ; 

- аналізатор «APNA-370» для визначення оксидів азоту (NOX); 

- аналізатор «APMA-370» для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СO); 

- аналізатор «APOA-370» для визначення вмісту озону (O3); 

- аналізатор «APDA-372» для визначення вмісту зважених часток РМ2.5 та РМ10; 

- аналізатор для вимірювання BTEX (бензол, толуол, етилбензол, ксилол); 

- аналізатор для визначення вмісту сірководню (H2S) в атмосферному повітрі; 

- пробовідбірний пристрій SWAM/Hydra для відбору проби пилу фракції РМ10 – для 

лабораторного аналізу на вміст важких металів; 

- пробовідбірний пристрій для вимірювання показників та складових атмосферних 

опадів; 

- джерело безперебійного живлення 6000VA, 5400 Вт; 

- комплект запчастин та витратних матеріалів на 1 рік роботи для всього обладнання; 

- система збору та передачі даних «DAS», включаючи аксесуари; 

- IP камера відеоспостереження. 

Перелік стандартів вимірювання 
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Прилади, що встановлені в стаціонарному референтному посту моніторингу відповідають 

наступним стандартам вимірювання: 

- діоксид сірки (SO2) – стандарт EN 14212:2005. Вимірювання проводиться методом 

УФ-флуоресценції (ultraviolet fluorescence); 

- оксид азоту (NO) та діоксид азоту (NO2) – стандарт EN 14211:2005. Вимірювання 

проводиться методом хемілюмінесценції (chemiluminescence); 

- для загальних оксидів азоту (NOх) – стандарт EN 14792:2017, метод вимірювання – 

хемілюмінесценції; 

- оксид вуглецю (CO) – стандарт EN 14626:2005. Вимірювання проводиться методом без 

дисперсної ІЧ-спектроскопії (infrared spectrometry); 

- приземний озон (O3) – стандарт EN 14625:2005. Вимірювання проводиться методом 

УФ-фотометрії (ultraviolet photometry); 

- бензолу (C6H6) – стандарт EN 14662:2005, частини 1, 2 та 3. Вимірювання проводиться 

методом без дисперсної ІЧ-спектроскопії (non-dispersive infrared spectroscopy) та 

газової хроматографії (gas chromatography); 

- пил (particulate matter) PM10 – стандарт EN 12341:1999. Вимірювання проводиться 

методом поглинання бета випромінення, або методом гравіметричного вимірювання 

(beta-ray absorption method (ISO 10473 equivalent method), gravimetric measurement 

method); 

- пил (particulate matter) PM2.5 – стандарт EN 14907:2005. Вимірювання проводиться 

методом поглинання бета випромінення, або методом гравіметричного вимірювання 

(beta-ray absorption method (ISO 10473 equivalent method), gravimetric measurement 

method); 

- важкі метали – відбір проб для лабораторного аналізу за методом – ДСТУ EN 

12341:2018; 

- бенз(а)пірен – відбір проб для лабораторного аналізу за методом – ДСТУ EN 

12341:2018; 

- Точність вимірювання відповідає існуючим стандартам, Директиві Європарламенту 

2008/50/EC (Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 

2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe) та постанові №827 від 14 серпня 

2019 р. «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря». 

Ключові характеристики обладнання 

Пробовідбірний пристрій 

Система відбору проб повітря, що має наступні ключові характеристики: 

- матеріал, що контактує з повітрям – боросилікатне скло; 

- матеріал штанги та імпактора – нержавіюча сталь; 

- кількість виходів на гребінці – 8; 

- діапазон робочих температур: -30 ... +40 ОС. 

 

Метеорологічна система 

Сучасний автоматичний метеорологічні комплекс, що має наступні ключові 

характеристики: 

- діапазон вимірювання напрямку вітру: 0 ... 359,90°; 

- діапазон вимірювання швидкості вітру: 0 ... 75 м/с; 

- діапазон вимірювання тиску: 300 ... 1200 гПа; 

- діапазон вимірювання вологості повітря: 0 ... 100%; 

- діапазон вимірювання температури: -50 ... 60 °С; 

- діапазон вимірювання кількості опадів: дозвіл 0,01 мм розмір краплі 0,3...5 мм. 

Система збору та передачі даних «DAS» 
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Усі дані централізовано зберігаються у формі бази даних «Air». Дані записуються в базу 

даних програмним забезпеченням серверної частини, що здійснює повне перетворення даних між 

різними форматами даних та форматом бази даних. ПЗ серверної частини також містить набір 

інструментів для управління передачею даних для забезпечення 100% передачі. 

Дані в автоматичній формі надходять в базу даних через мережу GSM/Інтернет від постів 

спостереження і негайно записуються в базу даних, як нові дані. У той же час ПЗ серверної 

частини також генерує записи в інших обраних форматах даних для інших підрозділів. 

Встановлюється зв’язок даних між постами спостереження та серверною частиною, тоді як 

обидві сторони рівні і не блокують один одного дії. 

Використання зв'язку Ethernet і його компонентів є основою для передачі даних. Ethernet 

збільшує пропускну спроможність зв'язку до 1000 Мбіт/сек і дозволяє ефективно 

використовувати нові канали зв'язку насамперед через GSM та фіксовану лінію зв'язку. Мета 

полягає в тому, щоб досягти збільшення пропускної здатності для підтримки службової 

інформації і, таким чином, досягти збільшення виходу посту спостереження до 95% і більше 

усунення помилок, викликаних зовнішніми ефектами.  

Важливим є той факт, що більшість нових аналізаторів має стандартний інтерфейс 

Ethernet в базовому обладнанні (Ecotech, API, Thermo, Horiba, ESA, Chromatotec ...). 

Обладнання без інтерфейсу Ethernet може бути підключене через перетворювач. Комунікація буде 

можливою в режимі запитання-відповіді або через веб-інтерфейс для деякого обладнання.  

Продуктивність 32-бітного процесора для перетворювача є достатньою для генерування 

простих веб-сторінок для цілей обслуговування. Аналогові дані від старих блоків можуть бути 

підключені через перетворювачі AD або інші стандартні перетворювачі даних з інтерфейсом 

RS232 / 485 або Ethernet відповідно. 

Дані постійно зберігаються в пам'яті даталоггеру або технічного АРМ в режимі 

очікування даних. Дані можуть передаватися в базу даних «Air» через GSM або інший інтерфейс 

даних відповідно до поточної ситуації. DAS можна практично без обмежень розширити. 

Газоаналізатор СО 

Аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СO) в атмосферному повітрі, що 

має наступні ключові характеристики: 

- принцип роботи: перехресна модуляція потоку, технологія поглинання ІЧ-

випромінювання; 

- діапазони: 0-10, 20, 50 і 100 ppm; 

- нижня межа відтворення (НМВ): 0,05 ppm; 

- відтворюваність: не гірше ± 1,0%; 

- швидкість потоку зразка: 1,5 л / хв. 

Газоаналізатор SО2 

Аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SO2) в атмосферному повітрі, що має 

наступні ключові характеристики: 

- принцип роботи: УФ флуоресценція; 

- діапазони: 0-0.05, 0.1, 0.2 і 0.5 ppm; 

- нижня межа відтворення (НМВ): 0,3 ppb; 

- відтворюваність: не гірше ± 1,0%; 

- швидкість потоку зразка: 0,7 л / хв. 

Газоаналізатор NOX 

Аналізатор для визначення оксидів азоту (NOX) в атмосферному повітрі, що має наступні 

ключові характеристики: 

- принцип роботи: перехресна модуляція, хемілюмінесценція; 

- діапазони: 0-0.1, 0.2, 0.5 і 1.0 ppm; 
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- нижня межа відтворення (НМВ): 0,5 ppb; 

- відтворюваність: не гірше ± 1,0%; 

- швидкість потоку зразка: 0,8 л / хв. 

Газоаналізатор С6Н6 

Аналізатор для визначення вмісту вуглеводнів BTEX (NMHC і CH4) в атмосферному 

повітрі, що має наступні ключові характеристики: 

- принцип роботи: ПІД, перехресна модуляція потоку 

- діапазони: 0-5.0, 10.0, 20.0 і 50.0 ppmС; 

- нижня межа відтворення (НМВ): 0,01 ppmC; 

- відтворюваність: не гірше ± 1,0%; 

- швидкість потоку зразка: 0,9 л / хв. 

Газоаналізатор О3 

Аналізатор для визначення вмісту озону (O3) в атмосферному повітрі, що має наступні 

ключові характеристики: 

- принцип роботи: УФ абсорбція; 

- діапазони: 0-0.1, 0.2, 0.5 і 1.0 ppm; 

- нижня межа відтворення (НМВ): 0,5 ppb; 

- відтворюваність: не гірше ± 1,0%; 

- швидкість потоку зразка: 0,7 л / хв. 

Аналізатор для вимірювання РМ2.5 та РМ10 

Аналізатор для визначення вмісту завислих часток РМ2.5 та РМ10 одночасно в 

атмосферному повітрі, що має наступні ключові характеристики: 

- принцип роботи: ослаблення пучка бета-випромінювання; 

- відтворюваність: не гірше ± 1,0%; 

- швидкість потоку зразка: 5,0 л / хв. 

Пристрій для відбору проби для лабораторного аналізу на вміст важких металів. 

Пробовідбірний пристрій для відбору проби пилу фракції РМ10 – для лабораторного аналізу 

на вміст важких металів, що має наступні ключові характеристики: 

- програмована швидкість потоку з автоматичним контролем; 

- швидкість потоку зразка: 12-42 л/хв; 

- відтворюваність швидкості потоку: не гірше ± 2,0%; 

- кількість фільтрів в касеті: 36 шт, стандартного діаметру 47 мм. 

Пристрій для відбору проби для лабораторного аналізу на вміст бенз(а)пірену 

Пробовідбірний пристрій для відбору проби пилу фракції РМ10 – для лабораторного аналізу 

на вміст бенз(а)пірену, що має наступні ключові характеристики: 

- програмована швидкість потоку з автоматичним контролем; 

- швидкість потоку зразка: 12-42 л/хв; 

- відтворюваність швидкості потоку: не гірше ± 2,0%; 

- кількість фільтрів в касеті: 36 шт, стандартного діаметру 47 мм. 

Аналізатор для визначення вмісту сірководню (H2S) 

Аналізатор для визначення вмісту сірководню (H2S) в атмосферному повітрі, що має 

наступні ключові характеристики: 

- принцип роботи: УФ флуоресценція; 

- діапазони: 0-0.05, 0.1, 0.2 і 0.5 ppm; 

- нижня межа відтворення (НМВ): 0,3 ppb; 

- відтворюваність: не гірше ± 1,0%; 

- швидкість потоку зразка: 0,7 л / хв. 
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Пристрій для вимірювання показників та складових атмосферних опадів 

Пристрій для вимірювання показників та складових атмосферних опадів має забезпечити 

вимірювання наступних складових: іони амонію, гідрокарбонат-іони, іони калію, іони кальцію, 

загальна кислотність, іони магнію, іони натрію, нітрат-іони, сульфат-іони, хлорид-іони, рН 

Калібратор/ділютор 

Калібратор/ділютор. Призначений для калібрування газоаналізаторів озону (O3), що має 

наступні ключові характеристики: 

- робочий тиск повітря: 100-200 кПа; 

- вихідні концентрації озону: 3-5000 ppb; 

- відтворюваність генератора: не гірше ± 5,0%; 

- діапазон фотометра: 0-20 ppm; 

- точність фотометра: не гірше ± 0,2%. 

Двоступінчасті балонні редуктори 

Редуктори призначені для зниження й регулювання тиску газу, що надходить з балону, і 

автоматичного  підтримання постійним заданого робочого тиску газу. 

IP камера відеоспостереження 

IP камера відеоспостереження призначена для організації отримання інформації про 

поточний стан об'єкту, що охороняється (технологічного процесу) шляхом збору, обробки, 

архівування, зберігання, відображення та аналізу цієї інформації. 

Витратні матеріали до посту моніторингу 

Витратні матеріали до постів моніторингу включають в себе балони з калібрувальними 

сумішами та комплекти запчастин до приладів. Заміна в штатному режимі відбувається не 

частіше, ніж раз на рік. 

Контейнер 

Характеристики контейнера, додаткових систем і обладнання для облаштування 

Системи 

 

 
Контейнер в зборі з допоміжними системами і обладнанням для  

облаштування Системи 

1 Загальні характеристики  

1.1 

Контейнер повинен постачатись в зборі з оздобленням та обладнанням.  

Контейнер та допоміжні системи і обладнання для облаштування Системи повинні 

бути новими, такими, що не були у використанні і виготовлені не раніше 2019 року. 

2 Конструкція контейнера для стаціонарного поста 

2.2 

Контейнер повинен мати розмір: 

Довжина, не менше мм – 3500 

Загальна ширина‚ не менше мм -2200 

Загальна висота, не менше мм-2600 

Товщина стін, не менше 60 мм 

2.3 Контейнер повинен бути оснащений рейками для можливості транспортування 

2.4 

Покрівля повинна мати щонайменше два отвори з фланцями і повітроводами для 

встановлення пробовідбірного обладнання для газоаналізаторів.  

Дах контейнеру повинна бути плоска з облаштованим майданчиком та обмежуючими 

поручнями для безпечного доступу оператора до пробовідбірного обладнання та 

метеосенсора. 
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2.5 

Стіни та стеля контейнеру повинні бути обшиті утеплювачем товщиною не менше 

100 мм. 

Підлога повинна мати антистатичне покриття (підлогу або комерційний лінолеум) та 

бути обшита утеплювачем, товщиною не менше 100 мм. 

Внутрішня поверхня стін повинна бути оздоблена профнастилом з поліестеровим 

покриттям. 

2.6 

У контейнері повинні бути встановлені вхідні металеві двері з надійним замком. 

Виріб повинен бути оснащений сходами з поручнями або внутрішнім люком для 

можливості безпечного доступу оператора на дах. 

2.7 

Для підключення приладів до мережі повинно бути передбачено встановлення щита 

керування з комунікаціями для підведення живлення, центральним автоматом та 

автоматами локального призначення. 

У контейнері повинні бути встановлені розеточні групи для підключення обладнання. 

Електропроводка повинна бути укладена зовні або всередині контейнеру в рукаві, 

призначеному для електричних кабелів. 

Для освітлення приміщення повинні бути встановлені світильники денного світла. 

Окремо повинна бути передбачена додаткова лінія для підключення кондиціонеру. 

3 Оснащення контейнера для Системи 

3.1 
Контейнер повинен бути оснащений системою кондиціювання «зима-літо» для 

забезпечення сталої температури всередині приміщення в діапазоні 20 ± 1,5 оС 

3.2 
Контейнер повинен бути оснащений системою заземлення відповідно до національних 

та європейських вимог. 

3.3 Пост спостереження повинен бути оснащений вентиляційною системою. 

3.4 
Станція повинна бути оснащена системою оповіщення: сенсори тютюнового диму, 

магнітні сенсори, датчики руху і сигналізації, а також метеопараметрів (T, RH). 

3.5 

Станція повинна бути оснащена блоками безперебійного живлення (UPS) для 

забезпечення коректної роботи обладнання у випадках зникнення електричного струму 

або відхиленні його параметрів від допустимих норм. 

3.6 

Контейнер повинен бути оснащений системою віддаленого контролю за роботою 

поста (електроживлення, системи кондиціювання, сигналізації, несанкціонованого 

доступу). 

3.7 

Внутрішній простір поста повинен передбачати робоче місце оператора, яке включає 

стіл,  

стілець та шафу для зберігання дрібних витратних матеріалів та аксесуарів. 

3.8 Приміщення поста повинне бути оснащене місцем для зберігання балонів. 

3.9 
Приміщення повинне бути оснащене 19 стійкою для газоаналізаторів. А також 

кріпленнями для додаткового обладнання. 

3.10  
Контейнер повинен бути оснащений метеомачтою для встановлення метеорологічної 

станції. 

Режим роботи системи 

Режим роботи системи цілодобовий. 

Температурний режим для складових частин системи зовнішньої установки від  

-40°С до +50°С. Температурний режим для складових частин системи, що встановлюються в 

приміщеннях від 0°С до +40°С. Відносна вологість повітря від 0% до 100%. 

Технічні характеристики індикативних станцій 

 

Індикативна станція моніторингу забруднення навколишнього повітря  являє собою 

компактну станцію контролю якості повітря, призначену для індикативного вимірювання рівня 

забруднення атмосфери і параметрів довкілля.  

Платформа станції компонується для вимірювання широкого спектра забруднювачів 
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повітря, таких як оксид азоту (NO) та діоксид азоту (NO2), оксид вуглецю (CO), діоксид вуглецю 

(СО2), діоксиду сірки (SO2), твердих частинок PM10 і PM2.5, а також метеорологічних параметрів, 

таких як температура, вологість, швидкість і напрям вітру, а також пристрої для збору, 

зберігання та передачі отриманих результатів в онлайн режимі 

Індикативна станція  являє собою укомплектовану станцію контролю якості повітря, 

яка складається з алюмінієвої шафи, що виготовляється на замовлення з рівнем захисту по IP65, 

в якому розміщується силовий модуль, система контролю температури, даталоггер з модулем 

передачі даних і вибрані користувачем модулі для аналізу. 

Індикативна станція моніторингу забруднення навколишнього повітря може 

встановлюватись на будь якій опорі, включно з опорами освітлення. Індикативна станція повинна 

мати сенсори сигналізації несанкціонованого доступу всередину комплексу. 

 

ЧЕРГОВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Створення системи моніторингу атмосферного повітря на території Бурштинської 

територіальної громади передбачається з виділенням двох черг: 

Перша черга включає в себе центр збору та обробки даних, технологічне програмне 

забезпечення, 1 стаціонарний пост (у комплектації SO2, NOх, СO, PM10, РМ2.5, H2S), 18 

індикативних станцій та 1 мобільний калібрувальний пристрій.  

Перший пусковий комплекс першої черги включає в себе: 

− центр збору та обробки даних; 

− технологічне програмне забезпечення для серверу. 

Другий пусковий комплекс першої черги включає в себе: 

− стаціонарний пост  моніторингу атмосферного повітря – 1 од. (у комплектації SO2, 

NOх, СO, PM10, РМ2.5, H2S); 

− індикативні станції – 18 од.; 

− мобільний калібрувальний пристрій. 

Друга черга включає до оснащення стаціонарного посту моніторингу обладнанням для 

автоматизованого вимірювання BTEX (бензол, толуол, етилбензол, ксилол), О3, для 

лабораторного аналізу на вміст важких металів та на вміст бенз(а)пірену, пристрій для 

вимірювання показників та складових атмосферних опадів. 

Схема розміщення стаціонарного посту спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря та індикативних станцій наведена на рис. 3. Попередня оцінка вартості впровадження 

наведена в додатку 1. 
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Рис.3 – Схема розміщення стаціонарного посту спостереження за забрудненням атмосферного повітря та індикативних станцій  

*стаціонарний пост вимірювання атмосферного повітря (референтний) 
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№ 

п/п 

№ 

стаціонарного 

посту 

Місце розташування 

Перелік забруднювальних речовин в 

повітрі, за якими здійснюється 

спостереження 

Тип вимірювання 

1 2 3 4 5 

1 1 
Івано-Франківська обл., 

м. Бурштин 

SO2, NOX, BTEX (бензол, толуол, 

етилбензол, ксилол), СО, СО2, NO, 

NO2, SO2, PM2.5, PM10,  

важкі метали, бенз(а)пірен 

Референтний 

2 2 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Бовшів 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

3 3 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Вигівка  

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

4 4 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Дем’янів 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

5 5 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Діброва 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

6 6 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Задністрянське 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

7 7 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Заливки 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

8 8 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Коростовичі 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

9 9 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Куничі 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

10 10 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Куропатники 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

11 11 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Насташине 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

12 12 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Новий Мартинів 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

13 13 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Озеряни 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

14 14 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Різдвяни 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 
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15 15 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Сарники  

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

16 16 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Слобода  

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

17 17 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Старий Мартинів 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

18 18 
Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Тенетники  

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 

19 19 Івано-Франківська обл., Бурштинська міська громада 

с. Юнашків 

СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10 
Індикативний 
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6.2.2 СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДИ 

 

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Система моніторингу якості питної води повинна відповідати вимогам наступних 

нормативно-технічних документів: 

− державним санітарним нормам і правилам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених Міністерством охорони 

здоров'я 12.05.2010 р., що набрали чинності від 01.07.2010 р.. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ СИСТЕМИ 

 

Система моніторингу якості питної води – це сукупність спеціалізованого обладнання та 

програмного забезпечення, призначеного для виконання досліджень з метою оцінки основних 

хімічних та частини фізичних параметрів води та можливості створення централізованої 

мережі станцій моніторингу на території Бурштинської територіальної громади. 

Призначення системи моніторингу якості питної води є автоматичний моніторинг якості 

питної води на території Бурштинської територіальної громади, що базується на мережі 19 

станцій моніторингу. 

Моніторинг якості питної води передбачає проведення систематичних спостережень, 

збір, аналіз і оцінку інформації про основні хімічні та частину фізичних параметри якості питної 

води та факторів впливу на неї, прогнозування потенційних змін якості та розроблення науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо дотримання вимог 

санітарної та екологічної безпеки, збереження природного середовища та охорони здоров’я 

мешканців Бурштинської територіальної громади. 

Станції моніторингу якості питної води являють собою компактні станції, по 

підключаються до існуючих систем водопостачання, та можуть проводити автоматичні 

вимірювання якості питної води за заданими заздалегідь параметрами. 

Основні параметри, що повинні вимірювати станції, це загальна мінералізація, твердість 

води, значення pH, концентрація нітрат-іонів, каламутність, забарвлення. 

Розміщення станцій моніторингу якості питної води, їхньої кількість та комплектація 

узгоджується додатково. 

Система автоматизує забір проб питної води, їхній аналіз, та подальшу передачу до 

серверної частини, передачу та обробку зібраних даних, відображення поточного стану якості 

питної води на території Бурштинської територіальної громади. 

Через інтеграційне ПЗ система моніторингу якості питної води може бути інтегрована 

з ПЗ моніторингу якості повітря та за рахунок цього надавати диспетчеру консолідовані дані 

щодо екологічної ситуації в територіальній громаді. Попередня оцінка вартості впровадження 

наведена в додатку 1. 
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Додаток 1. Орієнтовна вартість впровадження системи моніторингу 

 

Орієнтовний розрахунок вартості системи моніторингу ефективного використання енергетичних ресурсів 

№ Найменування  
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна за одиницю, 

грн 
Ціна, грн 

1 Модернізація та до оснащення існуючої системи моніторингу 

(датчиками температури та вологості) 
шт. 6 75 000 450 000 

2 Впровадження системи моніторингу  шт. 20 170 000 3 400 000 

3 Розробка інтегрованої інформаційної системи компл.  1 150 000 150 000 

4 Інтеграція СЕіЕМ в системи екологічного моніторингу та моніторингу 

використання енергетичних ресурсів 
компл. 18 70 000 1 260 000 

Загальна вартість 5 260 000 

 

Орієнтовний розрахунок вартості системи моніторингу атмосферного повітря та води 

№ 

Найменування 
Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

Ціна за 

одиницю 

(грн без  

ПДВ) 

Вартість 

(грн. без 

ПДВ) 

Вартість 

всього 

(грн. з ПДВ) 

1. Стаціонарний пост для вимірювання якості атмосферного повітря у складі: 

- Контейнер в зборі з допоміжними системами для стаціонарного посту 
моніторингу, кондиціонер, система відбору проб навколишнього повітря, 

метеостанція; обладнання для вимірювання забруднення повітря відповідно до 

комплектації постів; витратні матеріали на 1 рік безперебійної роботи (фільтри, 
скубери, трубки тощо); ip камера для внутрішнього та/або зовнішнього 

спостереження; матеріали, необхідні для монтажних робіт (залізобетонна 

підстава, блискавозахист, електроживлення, заземлення та ін) 

- Аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SO2) в атмосферному 

повітрі 

- Аналізатор для визначення оксидів азоту (NOХ) в атмосферному повітрі 

- Аналізатор для вимірювання BTEX (бензол, толуол, етилбензол, ксилол). 
- Аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СO) в атмосферному 

повітрі 

- Аналізатор для визначення вмісту зважених часток PM1; РМ2.5; РМ10; 

комплект 1 17 333 333,33 17 333 333,33 20 800 000,00 
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TSP(PMtot) одночасно в атмосферному повітрі 

- Аналізатор для визначення вмісту сірководню (H2S) в атмосферному повітрі 

- Пробовідбірний пристрій для відбору проби пилу фракції РМ10 - для 

лабораторного аналізу на вміст важких металів.  

- Пробовідбірний пристрій для відбору проби пилу фракції РМ10 - для 

лабораторного аналізу на вміст бенз(а)пірену.  

- Аналізатор для визначення вмісту озону (O3) в атмосферному повітрі 

- Пристрій для вимірювання показників та складових атмосферних опадів 

Супутні послуги : монтажні та пусконалагоджувальні роботи; підключення 

комунікацій; тренінг персоналу, що обслуговуватиме станцію; розробка технічної 

документації; топографо-геодезична зйомка; мануали та інструкції користувачів; 
декларації відповідності технічному регламенту по модулю F та B та ін.  

2 Індикативна станція для вимірювання якості атмосферного повітря у складі: 

Аналізатор для вимірювання СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10, швидкість вітру, 

напрям вітру, температуру, відносна вологість. 

од 18 620000 11 160 000,00 13 392 000,00 

3 Серверна частина 

Програмне забезпечення: система збору та передачі даних «DAS», програмне 

забезпечення для конфігурування аналітичних модулів та передачі даних на сервер 
та програмне забезпечення для візуалізації. 

Автоматизоване робоче місце оператора 

Сервер збору та передачі даних 

комплект  1 1 119 279,86  1 119 279,86 1 343 135,83 

4 Мобільний калібрувальний пристрій комплект  1 1 790 355,20  1 790 355,20 2 148 426,24 

Загальна вартість 37 683 562,07 
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Додаток 2. Рекомендована першочерговість впровадження системи моніторингу 

 

Перший етап впровадження системи моніторингу  

№ Найменування  
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна за одиницю, 

грн, без ПДВ 
Ціна, грн, без ПДВ 

1 Модернізація та до оснащення існуючої системи моніторингу 

(датчиками температури та вологості) 
шт. 6 75 000,00 450 000,00 

2 Впровадження системи моніторингу  шт. 3 170 000,00 510 000,00 

3 

Індикативна станція для вимірювання якості атмосферного повітря у 
складі: 

Аналізатор для вимірювання СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10, 

швидкість вітру, напрям вітру, температуру, відносна вологість. 

 од. 3 620 000,00 1 860 000,00 

Загальна вартість 2 820 000,00 

 

Другий етап впровадження системи моніторингу  

№ Найменування  
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна за одиницю, 

грн, без ПДВ 
Ціна, грн, без ПДВ 

1 

Стаціонарний пост для вимірювання якості атмосферного повітря у 

складі: 

- Контейнер в зборі з допоміжними системами для стаціонарного посту 

моніторингу, кондиціонер, система відбору проб навколишнього повітря, 
метеостанція; обладнання для вимірювання забруднення повітря 

відповідно до комплектації постів; витратні матеріали на 1 рік 

безперебійної роботи (фільтри, скубери, трубки тощо); ip камера для 

внутрішнього та/або зовнішнього спостереження; матеріали, необхідні 
для монтажних робіт (залізобетонна підстава, блискавозахист, 

електроживлення, заземлення та ін) 

- Аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SO2) в 

атмосферному повітрі 

- Аналізатор для визначення оксидів азоту (NOХ) в атмосферному 

повітрі 
- Аналізатор для вимірювання BTEX (бензол, толуол, етилбензол, 

ксилол). 

компл. 1 17 333 333,33 17 333 333,33 
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- Аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СO) в 

атмосферному повітрі 

- Аналізатор для визначення вмісту зважених часток PM1; РМ2.5; 

РМ10; TSP(PMtot) одночасно в атмосферному повітрі 

- Аналізатор для визначення вмісту сірководню (H2S) в атмосферному 

повітрі 

- Пробовідбірний пристрій для відбору проби пилу фракції РМ10 - для 

лабораторного аналізу на вміст важких металів.  

- Пробовідбірний пристрій для відбору проби пилу фракції РМ10 - для 

лабораторного аналізу на вміст бенз(а)пірену.  

- Аналізатор для визначення вмісту озону (O3) в атмосферному повітрі 
- Пристрій для вимірювання показників та складових атмосферних 

опадів 

Супутні послуги : монтажні та пусконалагоджувальні роботи; 
підключення комунікацій; тренінг персоналу, що обслуговуватиме 

станцію; розробка технічної документації; топографо-геодезична 

зйомка; мануали та інструкції користувачів; декларації відповідності 

технічному регламенту по модулю F та B  та ін. 

2 Впровадження системи моніторингу  шт. 17 170 000,00 2 890 000,00 

3 

Індикативна станція для вимірювання якості атмосферного повітря у 

складі: 

Аналізатор для вимірювання СО, СО2, NO, NO2, SO2, PM2.5, PM10, 

швидкість вітру, напрям вітру, температуру, відносна вологість. 

 од. 15 620 000,00 9 300 000,00 

4 Серверна частина 

Програмне забезпечення: система збору та передачі даних «DAS», 

програмне забезпечення для конфігурування аналітичних модулів та 
передачі даних на сервер та програмне забезпечення для візуалізації. 

Автоматизоване робоче місце оператора 

Сервер збору та передачі даних 

комплект  1 1 119 279,86  1 119 279,86 

5 Мобільний калібрувальний пристрій комплект  1 1 790 355,20  1 790 355,20 

6 Розробка інтегрованої інформаційної системи компл.  1 150 000,00 150 000,00 

7 
Інтеграція СЕіЕМ в системи екологічного моніторингу та моніторингу 
використання енергетичних ресурсів 

компл. 18 70 000,00 1 260 000,00 

Загальна вартість 33 842 968,39 
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Додаток 3. Аналіз показників складу та властивостей ґрунту 

  

ПРОТОКОЛ № 31/2021 

Вимірювань показників складу та властивостей ґрунту с. Вигівка 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

Номер проби: 31 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Вигівка, центр села (біля церкви) 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від   01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
10,8 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
0,25 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
≤ 0,5 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,6 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
1,56 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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ПРОТОКОЛ № 32/2021 

Вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с. Слобода 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 32 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Слобода, біля старої церкви, поле 

Дата відбору проби: 27 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
38,3 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
≤ 0,2 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
0,75 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,6 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
3,83 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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ПРОТОКОЛ № 33/2021 

Вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с. Сарники 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 33 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Сарники, біля школи 

Дата відбору проби: 27 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більш

е 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
85,0 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
0,20 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
≤ 0,5 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,6 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
5,25 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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ПРОТОКОЛ № 34/2021 

вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с. Задністрянськ 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 34 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Задністрянськ, край села (південь) 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
51,7 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
0,20 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
≤ 0,5 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,6 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
1,11 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім як повністю, без дозволу 

лабораторії.  

 

 

 

 

 

 

 

  



58 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 35/2021 

вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с. Дем’янів 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 35 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Дем’янів, біля старих очисних 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
48,3 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
≤ 0,20 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
≤ 0,5 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,6 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
1,06 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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ПРОТОКОЛ № 36/2021 

вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с. Насташне 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 36 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Насташине, центр села 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
43,3 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
0,25 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
0,75 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,6 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
1,53 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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ПРОТОКОЛ № 37/2021 

вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с Різдвяни 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 37 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, Різдвяни,  (центр села) 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
8,08 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
0,60 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
1,50 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
0,83 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
2,06 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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ПРОТОКОЛ № 38/2021 

вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с. Бовшів 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 38 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Бовшів, біля цвинтарю 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
72,5 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
0,30 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
0,75 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,6 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
1,44 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  

 

 

 

 

 

 

  



66 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 39/2021 

вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, м. Бурштин 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 39 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, м. Бурштин, біля будинку культури «Енергетик» 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
50,8 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
1,10 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
0,75 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
2,50 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
1,58 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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ПРОТОКОЛ № 40/2021 

вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с. Новий Мартинів 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 40 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Новий Мартинів,гора над Дністром 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
71,7 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
0,40 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
0,75 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
1,04 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
13,3 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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ПРОТОКОЛ № 41/2021 

вимірювань показників складу та властивостей ґрунту, с. Тенетники 

від « 25 » червня 2021 р. 

 

 

   Номер проби: 41 

Об’єкт випробувань: ґрунт 

Місце відбору: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., Бурштинська міська 

громада, с. Тенетники, край села 

Дата відбору проби: 28 травня 2021 р. 

Дата проведення вимірювань: 15 – 24 червня 2021 р. 

Відбір проби ґрунту проведено відповідно до: ДСТУ 4287:2004 

Кількість відібраної проби: 1 кг 

Глибина відбору проби: 5 – 15 см 

 

Нормативні документи, згідно яких проведені вимірювання, наведені в розділі 

«Результати вимірювань» 

 

Засоби вимірювальної техніки, що застосовувалися при вимірюваннях:  

рН-метр рН-150МІ (зав. № 9048), св. про калібрування №06/6319/20 від 01.06.2020 р. 

Вага лабораторна, модель «ТВЕ 0,3-0,01-С2» (зав. № 13032), св. про калібрування №06/6313/20 від 

01.06.2020 р. 

Вага електронна AS 220/c (зав. № 489430), св. про калібрування №06/6314/20 від 01.06.2020 р. 

Спектрофотометр атомно-абсорбційний AAS3 (зав. № 0100625), св. про калібрування № 07-

1254/20 від 22.02.2020 р. 

Сушильна шафа (зав. № RS 0025324), Атестат №35/0040 від 21.01.2020 р. 
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  Результати вимірювань: 

 

№ 

п/п 

Показник Відомості про МВВ 

Назва та позначення 

одиниці вимірювання 

Результат 

вимірю-

вання 

ГДК*, 

не 

більше 

шифр 

похибка 

вимірювання, 

δ, (∆)*, 

Р = 0,95 

1 
рН (водна витяжка), 

од. рН 
 

не 

норм. 

ДСТУ ISO 

10390:2007 
 =  0,1 од. 

рН 

2 
Кадмій  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,12 0,7 ДСТУ 4770.3:2007  = 22 % 

3 
Кобальт  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,5 5,0 ДСТУ 4770.5:2007  = 25 % 

4 
Марганець (рухома 

форма), мг/кг 
35,0 100,0 ДСТУ 4770.1:2007  = 21 % 

5 
Мідь (рухома форма), 

мг/кг 
0,30 3,0 ДСТУ 4770.6:2007  = 19 % 

6 
Нікель (рухома форма), 

мг/кг 
1,25 4,0 ДСТУ 4770.7:2007  = 40 % 

7 
Свинець  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 0,6 6,0 ДСТУ 4770.9:2007  = 25 % 

8 
Хром  

(рухома форма), мг/кг 
≤ 2,5 6,0 ДСТУ 4770.8:2007  = 22 % 

9 
Цинк (рухома форма), 

мг/кг 
0,83 23,0 ДСТУ 4770.2:2007  = 22 % 

 

*ГДК згідно Наказу МОЗ України № 1595 від 14.07.2020 «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Перевищення ГДК по досліджуваних показниках не спостерігається. 

 

 

 

    Начальник лабораторії _____________________Гураль А.М.______ 

(підпис, прізвище та ініціали) 
 

 

    Виконавці:   

 

Інженер-лаборант                              Сахнюк І.І. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

____________________________________________________________________________ 

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. 

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, окрім, як повністю, без дозволу 

лабораторії.  
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Додаток 4. Лабораторний аналіз питної води 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

с. Бурштин, вул. Січових Стрільців, (школа) 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №2 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та 

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  8,18 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 18,7  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 0,63 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,5 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 7,6  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,01  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 638,44 - 

8 Хлориди мг/дм3 37,57 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 24,2 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 942,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 1 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 4,11 ≤ 5,0 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

с. Бовшів, вул. Млинська, 4 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №4 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та        

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  7,83 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 19,4  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 < 0,01 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,25 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 2,1  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,006  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 312,3 - 

8 Хлориди мг/дм3 13,47 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 13,7 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 685,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 1 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 2,36 ≤ 5,0 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

c. Вигівка, вул. Перемоги, (криниця) 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №8 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та        

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  8,06 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 19,8  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 < 0,01 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,35 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 236,5  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,007  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 278,16 - 

8 Хлориди мг/дм3 169,45 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 29,5 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 1597,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали - ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 < 0,01 ≤ 5,0 

 

 

 

  



75 
 

ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

c. Задністрянське,  (школа) 

 

Початок аналізу  «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №5 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та        

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  8,17 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 19,0  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 < 0,01 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,6 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 4,5  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,063  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 363,5 - 

8 Хлориди мг/дм3 43,95 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 27,0 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 1014,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 1 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 1,37 ≤ 5,0 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

c. Натсашене, (школа) 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №1 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та        

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  8,03 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 19,1  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 < 0,01 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,15 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 27,8  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,026  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 534,36 - 

8 Хлориди мг/дм3 47,5 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 21,9 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 938,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 0 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 3,73 ≤ 5,0 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

c. Новий Мартинів, «Гора над Дністром», (криниця) 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №10 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та        

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  7,38 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 22,4  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 0,36 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,15 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 55,0  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,011  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 403,82 - 

8 Хлориди мг/дм3 38,28 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 18,4 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 695,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 1 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 < 0,01 ≤ 5,0 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

c. Різдвяни, вул. Шевченка, 54, (криниця) 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №9 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та        

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

0 Водневий показник pH  7,23 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 20,1  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 0,63 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,2 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 5,9  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,056  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 397,72 - 

8 Хлориди мг/дм3 32,6 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 14,4 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 586,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 1 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 < 0,01 ≤ 5,0 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

с. Сарники, (школа) 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №7 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та        

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  7,62 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 19,3  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 < 0,01 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,1 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 43,7  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,013  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 440,4 - 

8 Хлориди мг/дм3 14,18 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 20,9 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 801,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 1 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 < 0,01 ≤ 5,0 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

с. Слобода, вул. Івана Франка, 38, (верхня башня) 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №6 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та 

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  7,79 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 18,8  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 < 0,01 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,4 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 5,5  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,01  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 409,9 - 

8 Хлориди мг/дм3 22,68 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 13,8 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 482,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 1 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 1,06 ≤ 5,0 
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ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ 

с. Тенетники, (школа) 

 

Початок аналізу «28» травня 2021p. 

Кінець аналізу «0З» червня 2021p. 

Проба №11 

№ 

п/п 

Назва компоненту Одиниця виміру Концентрація ГН з колодязів та 

каптажів джерел 

1 2 3 4 5 

1 Водневий показник pH  7,19 6,5 — 8,5 

2 Прозорість см 20,1  

3 Залізо (загальне) мг/дм3 0,14 ≤ 0,2(1,0) 

4 Азот амонійний та 

аміак (за азотом) 

мг/дм3 0,1 ≤0,5(2,6) 

5 Hiтpaти мг/дм3 14,3  ≤50,0 

6 Hiтpити мг/дм3 0,015  ≤ 0,5 (0,1) 

7 Лужність мг/дм3 258,64 - 

8 Хлориди мг/дм3 9,2 ≤ 250(350) 

9 Твердість загальна мг/єкв/л 19,2 ≤ 7(10) 

10 Сухий залишок мг/дм3 715,0 ≤ 1000(1500) 

11 Смак i присмак бали 0 ≤ 3,0 

12 Запах при т20OC бали 0 ≤ 3,0 

13 Перманганатна 

окиснюваність 

мг/дм3 1,67 ≤ 5,0 
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Таблиця результатів та оцінки забруднення атмосферного повітря на території Бурштинської міської громади 

(згідно договору №24 ХЛ від 17.05.21p.) 

 

К
о
н
т

р
о
ль

н
а
 т

о
ч
к
а
  

 

Дата 

відбору проб 

 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Т
еп

.п
ер

а
т

.п
о
ві

т
р
,0

С
  

Швидкість 

вітру, м/с 

T
и
ск

 а
т

м
.,

м
м

.р
т

.с
т

. 

  В
ід

но
сн

а 
во

ло
гі

ст
ь,

%
  

Назва забруднюючої 

речовини 

 

Максимально 

разова 

гранично 

допустима 

концентрація, 

мг/м3 

 

Фактична 

концентрація 

речовини, 

      мг/м3 

 

Кратніст

ь переви- 

щення 

норма-

тиву, раз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

к.т. №1 27.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська 

міська громада, с. Насташине 

(проби відбирались на відстані 2м від  

будинку культури) 

+16 0,1÷ 1,0 742 75 вуглецю оксид 5,0 0,62 - 

азоту оксид 0,4 0,039 - 

азоту діоксид 0,2 0,030 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,036 - 

аміак 0,2 0,017 - 

пил недиференційований за складом 0,5 0,09 - 

к.т. №2 27.05.2021 Івано-Франківська обл., м. Бурштин 

(проби відбирались, на відстані 20м 

від "Бурштинської ЗОШ №2") 

+17 0,1÷0,5 742 73 вуглецю оксид 5,0 0,57 - 

азоту оксид 0,4 0,034 - 

азоту діоксид 0,2 0,059 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,023 - 

пил недиференційований за складом 0,5 0,07 - 

к.т. №3 27.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська міська громада, с. 

Дем’янів ( роби відбирались на 

відстані 20м від сільської ради) 

+19 0,1÷0,8 742 51 вуглецю оксид 5,0 0,38 - 

азоту оксид 0,4 0,027 - 

азоту діоксид 0,2 0,042 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,019 - 

пил недиференційований за складом 0,5 0,04  - 

к.т. №4 27.05.2021 Івано-Франківська обл., +22 0,2÷0,9 742 51 вуглецю оксид 5,0 0,47 - 
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Бурштинська міська громада, 

Бовшів, вул. Млинська, 4 (проби 

відбирались на відстані 20м від 

житлового будинку) 

азоту оксид 0,4 0,037 - 

азоту діоксид 0,2 0,050 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,031 - 

пил недиференційований  

за складом 

0,5 0,06 - 

к.т. №5 27.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська міська громада, с. 

Задністрянське, вул.Шевченка,1 

(проби відбирались на відстані 5м від 

школи) 

+21 0,2÷1,8 742 48 вуглецю оксид 5,0 0,45 - 

азоту оксид 0,4 0,036 - 

азоту діоксид 0,2 0,064 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,033 - 

пил недиференційований за складом 0,5 0,04 - 

к.т. №6 27.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська міська громада, с. 

Слобода, вул. I. Франка 38 (проби 

відбирались на відстані 10м від 

церкви) 

+26 0,2÷1,7 742 45 вуглецю оксид 5,0 0,57 - 

азоту оксид 0,4 0,041 - 

азоту діоксид 0,2 0,066 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,039 - 

пил недиференційований за складом 0,5 0,02 - 

к.т. №7 27.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська міська громада, с. 

Сарники, центр села (проби 

відбирались на відстані 5м від школи) 

+26 0,2÷1,2 735 42 вуглецю оксид 5,0 0,56 - 

азоту оксид 0,4 0,030 - 

азоту діоксид 0,2 0,047 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,026 - 

пил недиференційований 

за складом 

0,5 0,02 - 

к.т. №8 28.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська 

міська громада, с. Вигівка, вул. 

Перемоги 55 (проби відбирались на 

відстані 20м від церкви) 

+15 0,2÷2,0 741 82 вуглецю оксид 5,0 0,50 - 

азоту оксид 0,4 0,043 - 

азоту діоксид 0,2 0,061 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,019 - 

пил недиференційований 

за складом 

0,5 0,07 - 

к.т. №9 28.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська 

міська громада, с. Різдвяни, вул. 

+18 0,2÷1,2 741 80 вуглецю оксид 5,0 0,55 - 

азоту оксид 0,4 0,019 - 

азоту діоксид 0,2 0,025 - 
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Шевченка, 54 (проби відбирались на 

відстані З0м від житлового будинку) 
ангідрид сірчистий 0,5 0,032 - 

пил недиференційований за складом 0,5 0,07 - 

к.т. №10 28.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська міська громада, с. 

Новий Мартинів, 

«Гора над Дністром». (проби 

відбирались на відстані 20 м від 

церкви) 

+20 0,2÷2,8 741 77 вуглецю оксид 5,0 0,40 - 

азоту оксид 0,4 0,017 - 

азоту діоксид 0,2 0,028 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,021 - 

пил недиференційований за складом 0,5 0,05 - 

к.т.№11 27.05.2021 Івано-Франківська обл., 

Бурштинська міська громада, с. 

Тенетники, край територіальної 

громади 

+21 0,3÷4,6 741 71 вуглецю оксид 5,0 0,45 - 

азоту оксид 0,4 0,019 - 

азоту діоксид 0,2 0,035 - 

ангідрид сірчистий 0,5 0,027 - 

пил недиференційований за складом 0,5 0,05 - 

 

 

Висновок: Дослідження стану забруднення атмосферного повітря на контрольних точках №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 показали, що вміст 

забруднюючих речовин у повітрі, не перевищує нормативів максимально разової гранично допустимої концентрації (м.р. ГДК).  

 

 

 


