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3. Природні ресурси та екологічна інфраструктура 

Стандарти забруднення атмосферного повітря України 

Питання захисту атмосферного повітря в Україні гарантуються Конституцією України та 
забезпечуються Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
та «Охорону атмосферного повітря».  

У відповідності до статті 31 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» в Україні 
проводиться Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря. Державному обліку в 
галузі охорони атмосферного повітря підлягають:  

- об'єкти, які справляють шкідливий вплив на здоров'я людей та на стан 
атмосферного повітря;  

- види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;  
- види і ступені впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного 

повітря.  
Головна роль у сфері охорони атмосферного повітря належить Міністерству екології та 
природних ресурсів України, яке вповноважено: здійснювати нормативно-правове 
регулювання в сфері охорони атмосферного повітря; видавати документи дозвільного 
характеру. Важлива роль в процесі охорони здоров’я людини від негативного впливу 
забруднення атмосферного повітря належить Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) України. 
Нормативно-правовими актами МОЗу встановлені нормативи якості атмосферного повітря, 
які націлені на те, щоб забезпечити такий стан атмосферного повітря, при якому не 
наноситься шкідливий вплив здоров’ю людини та довкіллю. Ці нормативи формують 
критеріальну основу для нормативно-допустимих викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. 

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря є складовою частиною державної 
системи моніторингу навколишнього природного середовища. Порядок проведення 
моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

Забруднення атмосферного повітря може оцінюватися, як за даними інструментальних 
вимірів (або відбору проб для подальших лабораторних аналізів) в житловій забудові 
населених місць, на промислових майданчиках, на межі СЗЗ і в повітрі робочої зони 
виробничих ділянок підприємств, так і за розрахунковими даними для найсприятливіших і 
найбільш вірогідних умов з урахуванням показників фонового забруднення атмосфери. 

Оцінка забруднення атмосферного повітря населених місць здійснюється у відповідності до 
Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від 
забруднення хімічними та біологічними речовинами, ДСП-201-97). Основою оцінки 
забруднення атмосферного повітря є гігієнічні нормативи допустимого вмісту в ньому 
хімічних, біологічних речовин (чи агентів) та допустимого впливу фізичних факторів.  

Оцінку стану забруднення атмосферного повітря в місті Полтава здійснюється на 4 постах 
спостережень. В України спостереження ведеться у 53 містах на 163 стаціонарних та двох 
маршрутних постах системи моніторингу гідрометеорологічних організацій. В 
атмосферному повітрі визначався вміст 31 забруднювальної речовини. 

При оцінці забруднення атмосферного повітря населених міст допустимим та безпечним 
для здоров'я людей приймається рівень, при якому концентрації окремих забруднюючих 
речовин, а також сумарні показники забруднення не перевищують встановлені гігієнічні 
нормативи допустимого вмісту (ГДК, ОБРД, ГДЗ). Рівні забруднення повітряного басейну в 
ході проведення розрахунків описуються або в натуральних показниках - концентраціях 
забруднюючих речовин (мг/м3), або в нормованих показниках, що характеризують кратність 
перевищення ГДК. Стан забруднення повітря декількома речовинами, що спостережувані в 
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атмосфері міста, оцінюється за допомогою комплексного показника - індексу забруднення 
атмосфери (ІЗ 

Для характеристики основних джерел шкідливих викидів в повітряний басейн за даними їх 
інвентаризації визначається кількісний і якісний склад шкідливих викидів, розраховується 
річний валовий викид всіх шкідливих речовин промисловими, енергетичними і 
транспортними джерелами в цілому по місту, а також надається ретроспективний аналіз 
викидів за 5-10 роки. Все це зводиться у форму статистичної звітності промислових 
підприємств "2ТП-повітря". 

Для оцінки викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин промисловими 
підприємствами з 2006 року в Україні введена нова система нормування викидів, яка 
базується на констатації визначення кількісно-якісних показників забруднюючих речовин у 
місця їх утворення з розробкою обгрунтовуючих документів для отримання дозволів на 
викиди.  

Оцінка фактичних і прогнозних рівнів забруднення атмосферного повітря у всіх видах 
проектної документації проводитися з метою обґрунтування заходів, які будуть 
забезпечувати додержання гігієнічних нормативів . 

В українському законодавстві задекларовані положення здійснення вимірювань та 
забезпечення їх точності, проте відсутні закріплені вимоги щодо необхідності здійснення 
постійного аналізу методів оцінювання. В чинному законодавстві відсутні нижній та верхній 
пороги оцінювання якості атмосферного повітря стосовно двоокису сірки, двоокису азоту та 
окисів азоту, твердих часток, свинцю, бензолу і окису вуглецю. Відсутні також нормативи 
екологічної безпеки, в частині екологічної безпеки довкілля, але затверджені нормативи 
екологічної безпеки в частині безпеки життя і здоров’я людини.  

Як видно, питання оцінювання стану атмосферного повітря, з однієї сторони, погоджені 
досить докладно в Україні. Зокрема вони врегульовуються у Законі України «Про охорону 
атмосферного повітря», Законі України «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя»; ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони 
атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними 
речовинами), затверджені наказом МОЗ від 09.07.1997 року № 201; РД 52.04.186-89 
Керівний документ щодо здійснення контролю за забрудненням атмосфери; ГОСТ 
17.2.3.01-86 Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря 
населених пунктів, затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 10.11.1986 року 
№ 3359. Проте чинне законодавством не містить всіх вимог Європейських стандартів. 

Українське законодавство у цій сфері ще має середній та низький рівень адаптованості 
відносно законодавства ЄС. В Україні існує Базовий план апроксимації, у відповідності до 
якого, протягом п’яти років заплановано застосування змін та доповнень у діючу 
нормативно-правову базу, яка буде мати визначний регуляторний вплив.  

Вимоги Європейських стандартів 

В Європі вимоги щодо норм якості атмосферного повітря встановлені Директивою 
2008/50/ЄС Європейського Парламенту від 21 травня 2008 року про якість атмосферного 
повітря та чистіше повітря для Європи. 

Законодавство ЄС у сфері охорони атмосферного повітря направлене на поступове 
скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу з метою забезпечення якості повітря, 
прийнятної з погляду охорони навколишнього природного середовища і вимагає, щоб усі 
люди були надійно захищені від ризиків виникнення захворювань в результаті забруднення 
атмосфери. 

Стандарти якості навколишнього повітря встановлюють принципи визначення 
показників якості навколишнього повітря з метою уникнення, запобігання або зменшення 
шкідливого впливу на людський організм та навколишнє середовище, інформування 
громадськості, особливо щодо небезпечних граничних показників, та поліпшення якості 
повітря там, де вони є незадовільними. У законодавчих актах цієї групи, що відображають 



 Голік Юрій  
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Природні ресурси та екологічна інфраструктура» 
 

761 

Виконавець: 

761 

Виконавець: 

принципи відповідальності виробника та забруднювач платить, висувається вимога 
контролю усіх викидів в атмосферу, фіксації аварійних або інших непередбачуваних викидів, 
а також встановлення штрафів за недотримання стандартів якості атмосферного повітря. 

Директивою 2004/107/ЄС визначаються врегульована система розміщення постів 
спостережень та методи вимірювання речовин у атмосферному повітрі. При цьому кількість 
відповідних постів визначається програмою здійснення моніторингу атмосферного повітря. 
Прийняття рішення про збільшення постів віднесено до компетенції органів державної 
влади. Водночас Додатком ІІІ до Директиви 2004/107/ЄС кількість постів встановлюється не 
лише з урахуванням кількості населення, а й з урахуванням рівня забрудненості 
атмосферного повітря. У зв’язку з цим, таке ж правило має бути закріплено і в чинному 
законодавстві України на рівні підзаконного нормативно-правового акту.  

В Україні створено механізм надання інформації про стан довкілля. Проте, чинне 
законодавство не вимагає доведення до населення інформації про концентрації 
забруднюючих речовин. Тому необхідно врегулювати порядок доведення інформації до 
відома населення, як того вимагає ст. 7 Директиви 2004/107/ЄС. В Полтаві за ініціативою 
Департаменту екології та природних ресурсів та кафедри прикладної екології та 
природокористування Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка ця інформація надається один раз у квартал на сайті кафедри, що знаходиться 
у відкритому доступі.  
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Гідро-геологічні особливості міста 

Вплив процесів сучасного рельєфоутворення на території міста не можна оцінити 
однозначно. Зменшення крутизни схилів та перепаду висот завдяки вирівнюванню улоговин 
та ярів, планування та намив ділянок під будівництво знижує енергію силових та ерозійних 
процесів. З іншого боку, при цьому зменшуються дренуючі можливості території, змінюються 
природні зони розвантаження підземних вод, що призводить до формування верховодки на 
місцевих водоупорах, підвищення рівня ґрунтових вод, та підтоплення території. Нерідко в 
ярах утворюються несанкціоновані звалища, які є ділянками забруднення оточуючої 
території.  

У геоморфологічному відношенні Полтава розташована на кількох геоморфологічних 
елементах: більша частина міста — на Полтавському лісовому плато (центр, м/р Алмазний, 
Браїлки, Половки, вул. Європейська та ін.), частково — на схилах розгалуженої долино-
балочної мережи, що розчленовує плато (це переважно ділянки приватної забудови), а 
також на терасах Ворскли, Коломака та в їх поймі (м/р Левада, селища Залізничне, Герівка, 
Лісок та ін.), що визначає потенційну підтоплюваність територій. Зі півночі, заходу, та півдня 
плато розрізано багато чисельними балками, ярами, які становляться природними 
дренажними системами та своїми верхів’ями входять до міської території. 

Більшість схилів території Полтави відносяться до схилів річних долин у глинистих ґрунтах 
та мають кут поверхні більше 5 градусів і, відповідно, відносяться до зсувонебезпечних. В 
той же час, зсуви в Полтаві мають локальний характер, їх розміри рідко досягають 100 
метрів. Багаторічний досвід забудови схилів вказує на вибірковий характер їх освоєння, 
тому житлова забудова на схилах у багатьох місцях розташована досить нерівномірно. 

В місті на вільних територіях на схилах фіксуються виходи поверхневих вод, схили мають 
хвилястий або ступеневий рельєф. Спроби забудови вільних місць схилів без застосування 
протизсувних заходів супроводжуються появою зсувів. Крім того, додатковий негативний 
вплив на схили здійснюють природні фактори, що пов’язані з режимом ґрунтових вод, 
змінами потужності зсувних мас.  

Активізація зсувних процесів сьогодні обумовлена природними та антропогенними змінами 
гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також нераціональним освоєнням схилів. Ерозійна 
діяльність річок невисока, їх активізація в паводковий період короткочасна. 

На Полтавщині рівень ґрунтових вод поступово підіймається. Це пов’язано з багатьма 
факторами: засипанням балок і ярів, які служили природними дренами; відсутністю 
ливневої каналізації, витіканням води з водопровідних комунікацій та інше. За останні 30 
років рівень грунтових вод у м.Полтава місцями піднявся на 8-10 метрів. Так, перед 
початком забудови мікрорайону «Алмазний» грунтова вода знаходилася на глибині 10—12 
метрів від денної поверхні, а на початку ХХІ ст. досягла рівня 1,5 – 2,0 м від поверхні. 
Особливо страждає від підтоплення центральна частина м.Полтава. 

Підтоплюваними є плоскі вододільні ділянки, розташовані далеко від балочної мережі, але 
які мають велику кількість води з різних джерел при відсутності природного стоку.  

Непідтоплюваними є ділянки плато, що прилягають до верхів’їв  ярів та балок, та круті схили 
долин ріки Ворскли та її приток внаслідок хорошого природного дренажу цих ділянок. 
Сприятливими об’єктами для підтоплювання є також пойма та низькі тераси річок і великих 
балок, хоча причини розвитку цього процесу відрізняються одна від одної. 

Основною умовою підтоплення є наявність у покривній товщі дрібнодисперсних (лесових 
або глинистих) ґрунтів з низькими фільтраційними властивостями або анізотропною 
водопровідністю (в лесових ґрунтах вертикальна провідність вища за горизонтальну). 

В заплаві річок Ворскла й Коломак та їх приток основними факторами підтоплення є: 

― будівництво гребель на річці Ворсклі, що, крім прямого підпору води в руслі річки та 
підйому рівня ґрунтових вод в прирусловій частині долини, знижує швидкість річного стоку 
та призводить до зниження дренажних можливостей русла; 
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― на намивних ділянках намив проводиться дрібнозернистим матеріалом з 
невеликими фільтраційними властивостями або, навіть без знімання природного ґрунтового 
покриву, що складається із суглинистих або глинистих ґрунтів; 

― баражування ґрунтового потоку основами фундаментів; 

― розорювання схилів річкової долини та її пойми, що призводить до замулювання 
ґрунтів. 

Місто Полтава знаходиться в помірно континентальному поясі, тому клімат визначається як 
помірно континентальний. Середньорічна кількість опадів на території міста в межах 460 – 
560 мм, що відповідає 1 дм3/м2 або 1 т/га площі. Влітку інтенсивність осадів вище, ніж 
взимку. 

Спостереження за активізацією зсувів показали, що в засушливі роки зсуви відносно 
затухають, їх активність зменшується. Активність зсувів у Полтаві проявляється циклічно, 
що можливо повязати з коливанням рівня грунтових вод, яке , крім того, пов’язане з кількістю 
опадів. Це суттєво впливає на активність зсувних процесів у місті. Зафіксовано, що періоди 
відносного спокою тривають 4-6 років. 

  На підставі інженерно-геологічних вишукувань для центральної частини м. Полтава 
побудована мапа поверхневої покрівлі водоупору. В місті виділено близько 20 ложбин та 
пов’язаних з ними зсувів. 

Оскільки розвиток зсувних процесів тісно пов'язаний з режимом грунтових вод, для території 
міста також складено карту поверхні грунтових вод в гідроізогіпсах, що дозволяє краще 
розуміти природу зсувних процесів у місті та прогнозувати появи зсувів й головне, завчасно 
виконувати протизсувні заходи в найбільших зсувних напрямах. 

Полтава розташована в смузі чорноземних ґрунтів. На території міста є різні типи ґрунтів: 
чорноземи, темно-сірі та сірі лісові ґрунти лісостепу, що пов’язані з стародавніми центрами 
розселення рослинності; алювіальні суглинисті ґрунти, що є результатом дії текучих вод; 
торф’яно-болотні та лугово-болотні ґрунти, пов’язані з близьким стоянням ґрунтових вод. 
Визначено, що в складі чорноземів м.Полтави знаходилося до 6,5% гумусу.  

Для міста характерними є так звані техноземи – ґрунти, які створені людиною в процесі 
рекультивації тих чи інших об’єктів або господарського освоєння ділянок землі. Техноземи 
частково наслідують властивості зональних порушених ґрунтів та гірських порід, частково 
формуються під впливом важкої техніки, яка використовується під час укладання ґрунтового 
шару. Повнопрофільні ґрунти можуть зберігатися у місті в зоні старих паркових насаджень. 

Ґрунти виконують функції регулятора, який підтримує природний склад атмосфери за 
рахунок перетворення вимираючої біоти та продуктів виробничої діяльності людини. Як раз 
ця сторона участі ґрунтів в біологічному коловороті речовин робить їх найважливішою 
складовою екосистеми міста. 

Для міста забруднення ґрунтів розглядається перш за все як джерело вторинного 
забруднення атмосферного повітря. Рівень хімічного забруднення ґрунтів використовують 
як індикатор стану атмосфери та оцінки ступеня небезпеки забруднення території для 
здоров’я населення. 

Основою для оцінки рівня забруднення ґрунтів є значення фонової концентрації даної 
речовини в ґрунті регіону. Геохімічний фон є місцевою характеристикою ґрунтів та порід. З 
2010 року такі дослідження не проводяться, тому сучасне проведення геохімічного 
моніторингу ґрунтів в місті стає актуальним й дозволить отримати просторову структуру 
забруднення сельбищних територій та визначити ділянки, небезпечні для здоров’я 
населення. 

У 2001-2010 рр. Полтавською міською санітарно-епідеміологічною станцією були проведені 
дослідження проб ґрунту на бактеріологічні та хімічні показники. Проб, що не відповідають 
санітарним нормам та гігієнічним нормативам не виявлено. 
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Перевищення ГДК досліджень на солі важких металів відмічалось за наступними 
інгредієнтами: 

– по міді (ГДК – 3,0 мг/кг) на території: Турбомеханічного заводу – 3,47-3,53 мг/кг; 
Автоагрегатного заводу – 4,45 мг/кг; підприємства “Полтавамаш” – 5,47 мг/кг; підприємства 
“Електромотор” – 3,6 мг/кг; заводу газорозрядних ламп – 6,12 мг/кг; 

– по цинку (ГДК – 23,0 мг/кг) на території колишніх Турбомеханічного заводу – 26,0 
мг/кг та заводу “Знамено” – 28,2 мг/кг. 

Необхідною умовою створення в місті сприятливого середовища проживання людини є 
бережливе ставлення до родючого шару ґрунту.  

 

Стан ландшафтів 

Природні види ландшафтів західної частини м.Полтави представляють собою лесові 
рівнини, розчленовані балками і ярами з темно-сірими опідзоленими ґрунтами. Східна 
частина міста характеризується двома видами ландшафтів: піщано-мулуваті низовинні 
(заплавні) рівнини з лучними переважно солонцюватими ґрунтами, місцями розвіяними 
пісками; надтераси з дерновими боровими та дерново-слабопідзолистими ґрунтами.  

Але у зв’язку з високим рівнем господарської освоєності території природні ландшафти в м. 
Полтаві, як і по всій Полтавській області, майже не збереглися. Більша частина ландшафтів 
та їх складових частин – фацій, урочищ, місцевостей – змінені господарською діяльністю 
людини, тому ландшафти в області за існуючою класифікацією відносяться в більшості до 
антропогенних ландшафтів. 

В межах міста відбувається максимальне перетворення природних ландшафтів під впливом 
господарської діяльності людини. Земна поверхня, а разом із цим й речовинно-енергетичні 
потоки перетворюються в місті під впливом таких факторів: ушкодження природного 
рослинного та ґрунтового покриву під будівництво промислових підприємств, сельбищної 
зони, шляхів сполучення та інженерної інфраструктури; зарегульованість стоку річок; 
відчуження земель під очисні споруди та полігони побутових та промислових відходів; 
створення штучного рослинного покриву в парках, спортивних спорудах та місцях 
відпочинку. 

В різних зонах міста, які визначаються за основними типами землекористування – 
історичний центр, сельбищна зона, промислова, транспортна, зелена, рекреаційна, 
водогосподарська, приміська – ступінь перетворення природних елементів та концентрація 
техногенних об’єктів суттєво відрізняються. 

Таким чином, в межах м. Полтава на сьогоднішній день утворився складний урбанізований 
ландшафтний комплекс, який включає різні типи  антропогенних ландшафтів, ландшафтно-
техногенні комплекси та окремі техногенні об’єкти. 

 

 Стан природно-заповідного фонду м. Полтави 

На території м. Полтави налічується 20 парків, 28 скверів, 12 бульварів. Усього 360,77 га 
зелених насаджень загального користування [1, 2, 3, 6]. 

При нормі озеленення населених пунктів (з чисельністю більше 100 тис.чол.), до яких 
відноситься Полтава – 11 м2/чол. (згідно Наказу Мінбуджиткомунгоспу від 10.04.2006 №105) 
фактичний рівень озеленення міста становить – 12,47 м2/чол. (при розрахунку 289325 чол. 
постійного населення станом на 01.11.2013 р.) 

Фонд зелених насаджень м. Полтави налічує 34 природно-заповідних об’єкти, з них — 32 
місцевого значення і Полтавський міський парк — загальнодержавного значення. 

Відношення площі природоохоронних територій у місті до загальної площі міста становить 
0,018 км2/км2. 
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Унікальність м. Полтави складається перед усім тим, що зелені насадження розміщені 
достатньо щільно, опоясуючи місто й формуючи так званий «зелений пояс», який пронизує 
усе місто у декілька напрямах. 

Відповідно реєстру в існуючих межах міста налічується 35 об’єктів ПЗФ загальною площею 
207,36 га. В місті розташований 1 природоохоронний об'єкт державного значення – міський 
ландшафтний парк Дендропарк, (закладений у 1962 році), розташований на північно-
західній околиці міста (с.Яківці), площею 124,5 га. Міський парк має унікальну зібрану 
колекцію рослинного світу. Завдяки зусиллям екологічної громади міста міський Дендропарк 
відновив своє функціонування з забезпеченням для існування витрат із місцевого бюджету. 

У місті розташований Державний історико-культурний заповідник “Поле Полтавської битви” 
загальною площею 720 га, цікавий для відвідування туристами. 

Таблиця 2.5.1 - Перелік найбільших об’єктів природно-заповідного фонду м.Полтави 
 

№ 
п/п 

Назва об’єкта 
Категорі

я 

Площа 
(га)/ 

кількіст
ь 

(шт.)  

Місцезнаходженн
я заповідного 

об’єкту 

Підприємства, 
організації, установи 
– землекористувачі 
або землевласники, 

у віданні яких 
знаходяться 

заповідні об’єкти 

Постанова, 
рішення, Указ, 
згідно з якими 
створено чи 
оголошено 

даний об’єкт 

1 2 3 4 5 6 7 

Пам’ятки природи, ботанічні сади та парки загальнодержавного значення 

1 
Полтавський  
міський парк 

Парк-пам’ятка 
садово-

паркового 
мистецтва 

124,5 
м. Полтава, 

с. Яківці 

КП „Декоративні 
культури” 

Полтавської міської 
ради 

Постанова 
Держкомприрод

и УРСР № 25  
від 27.07.1977 

Території та основні об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення 

М. Полтава 

2 Дубовий гай 

Пам’ятк
а 

природи 
ботанічн

а 

1,5/30  с. Горбанівка 

Управління житлово-
комунального 
господарства 
Полтавського 

міськвиконкому 

Рішення 
облвиконкому 
від 16.11.1979 

№ 437  

13 
Каштанова 

алея 

Пам’ятк
а 

природи 
ботанічн

а 

4,0 

м. Полтава,  
по вул. 

Соборності, від 
вул. Сінної до 

пам’ятника 
генералу Зигіну 

КП „Декоративні 
культури” 

Полтавської міської 
ради 

Рішення 
облвиконкому 
від 24.12.1970  

№ 555; від 
20.06.1972 № 

242 та від 
22.11.1984 № 

453  

14 Дубовий гай 

Пам’ятк
а 

природи 
ботанічн

а 

4,2 
м. Полтава, 

територія лікарні, 
вул. Медична, 1 

Полтавська 
обласна клінічна 

психіатрична 
лікарня ім. О.Ф. 

Мальцева 

Рішення 
облвиконкому 
від 24.12.1970  

№ 555  

15 
Бульвар 

Котляревськог
о 

Пам’ятк
а 

природи 
ботанічн

а 

1,0 

м. Полтава,  
від вул. 

небесної сотні 
до вул. Пушкіна 

КП „Декоративні 
культури” 

Полтавської 
міської ради 

Рішення 
облвиконкому 
від 24.12.1970  

№ 555; від 
20.06.1972 № 

242 та від 
22.11.1984 № 

453  
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№ 
п/п 

Назва об’єкта 
Категорі

я 

Площа 
(га)/ 

кількіст
ь 

(шт.)  

Місцезнаходженн
я заповідного 

об’єкту 

Підприємства, 
організації, установи 
– землекористувачі 
або землевласники, 

у віданні яких 
знаходяться 

заповідні об’єкти 

Постанова, 
рішення, Указ, 
згідно з якими 
створено чи 
оголошено 

даний об’єкт 

1 2 3 4 5 6 7 

16 
Бульвар 
Гоголя 

Пам’ятк
а 

природи 
ботанічн

а 

1,5 

м. Полтава,  
від вул. 

Соборності до 
вул. Пушкіна 

КП „Декоративні 
культури” 

Полтавської 
міської ради 

Рішення 
облвиконкому 
від 24.12.1970  

№ 555; від 
20.06.1972 № 

242 та від 
22.11.1984 № 

453  

17 Березовий гай 

Пам’ятк
а 

природи 
ботанічн

а 

1,0 

м. Полтава, 
по вул. Пушкіна, 

поблизу 
будинку № 2 

КП „Декоративні 
культури” 

Полтавської 
міської ради 

Рішення 
облвиконкому 
від 24.12.1970  

№ 555; від 
20.06.1972 № 

242 та від 
22.11.1984 № 

453  

18 

Парк 
Полтавської 

дослідної 
станції 

Пам’ятк
а 

природи 
ботанічн

а 

1,5 
м. Полтава, 

по вул. Шведській, 
86 

Полтавська 
державна 

сільськогосподарськ
а дослідна станція 

імені 
М.І. Вавилова 

Інституту 
свинарства і 

агропро-мислового 
виробництва 
Національної 

академії аграрних 
наук України  

Рішення 
облвиконкому 
від 24.12.1970  

№ 555; від 
20.06.1972 № 

242 та від 
22.11.1984 № 

453  

25 
Парк обласної 

лікарні 

Пам’ятк
а 

природи 
ботанічн

а 

13,0 
м. Полтава, 

вул. Шевченка, 
23 

Полтавська 
обласна  

клінічна лікарня  
ім. М.В. 

Скліфосовського 

Рішення 
облвиконкому 
від 13.12.1975  

№ 531  

28 
Корпусний 

сад 

Парк-
пам’ятка 
садово-

паркового 
мистецтва 

6,0 
Центр м. 
Полтави 

КП „Декоративні 
культури” 

Полтавської 
міської ради 

Рішення 
облвиконкому 
від 18.04.1964  

№ 135, (як 
ППСПММЗ – від 

20.06.1972 № 
242, від 

22.11.1984 
№ 453)            

29 
Парк 

„Перемога” 

Парк-
пам’ятка 
садово-

паркового 
мистецтва 

30, 9 

м. Полтава, 
проспект 

Першотравневи
й, 20 

Полтавський 
міський парк 

культури і 
відпочинку 
„Перемога” 

Рішення 
облвиконкому 
від 24.12.1970  

№ 555, від 
20.06.1972 
 № 242, від 

22.11.1984 № 
453 
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№ 
п/п 

Назва об’єкта 
Категорі

я 

Площа 
(га)/ 

кількіст
ь 

(шт.)  

Місцезнаходженн
я заповідного 

об’єкту 

Підприємства, 
організації, установи 
– землекористувачі 
або землевласники, 

у віданні яких 
знаходяться 

заповідні об’єкти 

Постанова, 
рішення, Указ, 
згідно з якими 
створено чи 
оголошено 

даний об’єкт 

1 2 3 4 5 6 7 

30 
Парк 
ім. 

Котляревського 

Парк-
пам’ятка 
садово-

паркового 
мистецтва 

5,0 

м. Полтава, 
між вул. 

Європейська  
та вул. Сінна 

КП „Декоративні 
культури” 

Полтавської 
міської ради 

Рішення 
облвиконкому 
від 24.12.1970  

№ 555 (як 
БППМЗ); від 

20.06.1972 № 
242 (як 

ППСПММЗ) та 
від 22.11.1984 № 

453 

31 

Парк 
агробіостанції 
педуніверсите

ту 

Парк-
пам’ятка 
садово-

паркового 
мистецтва 

5,25 
м. Полтава,  

вул. Ф. Моргуна, 
16 

Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет  

імені В.Г. 
Короленка 

Рішення 
облвиконкому 
від 18.04.1964  

№ 135 

32 

Парк на 
садибі 
Панаса 
Мирного 

Парк-
пам’ятка 
садово-

паркового 
мистецтва 

2,0 
м. Полтава, 

вул. П. Мирного, 
56 

Музей П. Мирного 

Рішення 
облвиконкому 
від 13.12.1975  

№ 531 

33 
Петровський 

парк 

Парк-
пам’ятка 
садово-

паркового 
мистецтва 

3,0 
м. Полтава, 

біля вул. 
Небесної сотні 

КП „Декоративні 
культури” 

Полтавської 
міської ради 

Рішення 
облвиконкому 
від 18.04.1964  

№ 135 (як 
БППМЗ); від 
22.11.1984 № 

453 (як 
ППСПММЗ) 

34 
Парк сільсько- 
господарського 

технікуму 

Парк-
пам’ятка 
садово-

паркового 
мистецтва 

2,5 
м. Полтава, 

вул. Графа фон 
Гарнієра, 7 

Полтавська 
державна аграрна 
академія, догляд 

здійснює Аграрно-
економічний 

коледж  

Рішення 
облвиконкому 
від 18.04.1964  

№ 135 

 

Полтавський міський парк (дендропарк). Розташований на полі Полтавської битви 
поблизу селища Яківці, на північній околиці міста, поєднує в собі елементи ландшафтного і 
дендрологічного парків. Рельєф сильно перерізаний трьома глибокими, до 60 м, та 
широкими балками (південною, західною, північною), які впадають в широку східну долину.  

Особливістю парку є відмова від насичення його садово-архітектурними спорудами, головні 
будівельні матеріали – декоративні рослини. При розміщенні рослин враховано не тільки їх 
декоративні якості, а й біологічні, та їх потреби в навколишньому середовищі.  

Ґрунти парку – лісові суглинки, місцями чорноземи, в східній частині по дну долини велике 
залягання полтавських пісків. Ґрунтові води знаходяться на глибині 8-10 м, останні роки 
спостерігається підняття ґрунтових вод не тільки по дну балок, але й на південних схилах 
долини. Колекція деревних і чагарникових порід парку нараховує понад 200 видів. Основу 
насаджень складає місцева флора: дуби, берези, липи, клени. З екзотичних видів та реліктів 
тут зростають: бархат амурський, аралія маньчжурська, ялина колюча, сосна Веймутова, 
туя західна, ялиця біла та кавказька, гарно квітучі чагарники. Парк насичено хвойними 
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породами, які розташовані як разом з листяними деревами, так і чистими групами.  

Ділянка заповідного ландшафту має витягнуту форму, з протяжністю з північного заходу на 
південний схід близько 2000 м, шириною до 1000 м. Вся територія парку – це цілина на 95 % 
на крутих, підчас майже на прямовисних схилах. На південному схилі великого ставка 
трапляються зсуви ґрунтів. Але вони не зіпсували загального виду, ці нерукотворні пагорби 
зробили місцевість ще більш цікавою. За останній час в парку збільшилась кількість птахів, 
розмножились білки, зайці. Для підтримання видового різноманіття в парку закладено 
розсадник. Саджанці, які вирощені в ньому, приживаються на 96-100%. Тому його можливо 
використовувати для вирощування посадкового матеріалу для парків і скверів міста. Для 
збереження парку та погашення затрат на його обслуговування бажано встановити огорожу 
по периметру парку довжиною 10 км, особливо з боку житлової забудови, де найбільше 
пошкоджень та сміття, обладнати входи до парку, відремонтувати 2 з 4 ставків та копанки, 
обладнати стежину для прогулянок з гранвідсіву з Заходу на Схід, збудувати малі 
архітектурні форми: містки, майданчики для вогнищ, лавочки для відпочинку. Протягом 
2002—2004 років здійснено розчищення, омолодження зелених насаджень та проведено 
реконструкцію парку. 

Березовий гай. Під час закладання на початку ХХ сторіччя сквер був суто березовим. Він 
має форму кола діаметром близько 100м площею 1га. Насадження зараз складаються з 
двох видів – берези повислої (бородавчастої) і ялини колючої та поодиноких чагарників. В 
1987р. до відкриття пам’ятника Пушкіну було змінено огорожу, встановлено ліхтарі, лавки с 
в стилі пушкінської епохи. 

Бульвар Гоголя. Засаджено липою серцелистою на початку ХХ століття. Його площа 1,5 
га, висаджено 92 дерева. 

Бульвар Котляревського. Закладений після відкриття пам’ятника Котляревському. Його 
площа близько 1га, складається з дворядової посадки дуба звичайного пірамідальної 
форми.  

Дубовий гай. Це залишки природної діброви, де стояла частина армії Петра І під час 
Полтавської битви. Його площа 4,2 га, росте там 50 дубів, десяток з яких віком понад 300 
років.  

Каштанова алея. Посаджено гімназистами 300 дерев каштану кінського в чотири ряди 
початку ХХ сторіччя площею 4 га. Ботанічна пам’ятка з 1970 р. По цьому шляху йшла в 4 
шеренги армія Петра І на зустріч з захисниками міста. В 2003-2004 роках здійснено повну 
реконструкцію та оновлення алеї молодими деревами.  

Корпусний сад (Олександрівський). Засаджувати майдан в центрі міста почали в 1868 р. 
В 1852 р. парк передано у відання Кадетського корпусу. Ось чому його і стали називати 
Корпусним садом. В ньому було, як і зараз 4 партери – це площа під квітниками, 
засадженими тюльпанами, трояндами, примулами, флоксами. Парк має значну 
дендрологічну цінність. На протязі 2002 – 2004 років здійснено розчищення, омолодження 
зелених насаджень та реконструкцію парку. 

Парк "Перемога". Найстаріший парк в місті. Закладений на початку ХІХ сторіччя. Створено 
парк на місці природної діброви. В парку ростуть дуби, ясени, клени, берези, каштани, ялини, 
сосни, шовковиця. В 1987 р. на території парку було збудоване співоче поле Марусі Чурай, 
водограй на центральній алеї. В 1999р. було проведено благоустрій парку. 

Парк аграрного технікуму. Заснований в 1904р. Ростуть дуби, клени, модрина, в тому числі: 
дуб, посаджений у 1861році як І пам’ятник Т.Г.Шевченку; дуб Свободи, посаджений у 1918 
році на честь проголошення незалежності України. Парк, на території якого зростають 
пам’ятні дерева, перебуває у стані занепаду. В 2004 р. до 100-річчя парку намічено провести 
ряд робіт по благоустрою парку.  

Парк агробіостанції педуніверситету. Розташований на схилах балки з притокою річки 
Тарапуньки. Парк має 134 види декоративно-паркових дерев і чагарників, рідкісних для 
Полтавщини.  На захищеному ґрунті площею 200м2 росте унікальна колекція тропічних, 
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субтропічних та пустельних дерев та рослин близько 500 видів і різновидностей. Оранжерея 
знаходиться в зразковому стані. Відтворено невеликий альпінарій – штучно створена 
ділянка, яка імітує куточок природи альпійського поясу. Зараз ботанічний сад знаходиться в 
стані реконструкції з метою видового збагачення декоративних рослин всіх систематичних 
груп. Створюються різні композиції ландшафтного, регулярного стилю відповідно до 
природних умов даної місцевості. Збагатився сад до 200 видів, різновидностей і форм різних 
рослин. Закладено експозицію українського музею. Існує колекція голонасінних площею 800 
м2 разом з ландшафтними клумбами. Розчищено і впорядковане джерело і ставок площею 
200 м2. Закладено новий плодовий сад площею 200 м2. Схили піддаються ерозії. Територія 
двох схилів – південного і північного – терасована. Ерозія утримується дерниною та 
чагарниками. З заходу на схід протікає притока річки Тарапуньки. Зроблено відвід води. 
Існує сітка оглядових доріжок. Восени 2003 року висаджено дендропарк на пустирі площею 
0,264 га близько 100 саджанців 10 видів, в т.ч. берези, каштани, дуби, липи, горобина. 

Парк державної дослідної станції. Ландшафтний парк у долині річки Тарапунька. Тут 
ростуть дуби, липи, ясени, клени, кущі бузку утворюють алею. Закладений у 20-х роках 
минулого сторіччя. 

Парк Котляревського. Посаджено на місці старого міського кладовища. Тут ростуть клени, 
ялини, верби, калина, липи, берези. В 1969 р. споруджено меморіальний комплекс 
Солдатської Слави. В 1999р. споруджено Храм Великомученика і цілителя Пантелеймона. 
Біля могили Котляревського росте кущ калини, поруч створено масив з ялівцю козачого. 

Парк обласної лікарні. В ХІХ сторіччі при благодійному закладі було створено ботанічний 
сад, де вирощували лікарські рослини для першої в Полтаві аптеки. Тут ростуть близько 50 
дубів віком 150-200р. 

Петровський парк. Парк закладено в 1905 р., було посаджено 100 видів дерев та 
чагарників, відкрито парк в 1909 р. Зараз налічується 50 видів. У 1926 р. було споруджено 
пам’ятник Шевченкові, поруч з яким ростуть верби вавілонські. 

Подальше функціональне використання територій ПЗФ потребує науково-екологічного 
обґрунтування щодо режиму їх використання, розвитку екологічного, пізнавального туризму. 

 

Екологічна мережа міста 

З метою забезпечення сталого розвитку території та екологічно  збалансованого принципу 
природокористування в місті частково  створена просторова структура природного 
екологічного каркасу, як складової Національної екологічної мережі України . Місто має 
надзвичайно сприятливі для цього природні умови та ресурси. Це території та об’єкти ПЗФ 
- 207,36га, водні об’єкти – біля 94га, прибережні захисні смуги – близько 355 га, ліси ДЛФ - 
61,13 га, зелені насадження загального користування, рекреаційні території, заплавні землі, 
еродовані крутосхили тощо.  

Підтримка громадою міста та місцевою владою інженерних еколого-містобудівних заходів 
забезпечують концептуальні положення формування екологічного каркасу міста та 
відтворення природного стану його елементів. 

Підтримка екологічної мережі здійснюється з урахуванням регіональних складових, що 
відносяться до базових показників державного та регіонального значення. В місті, на протязі 
12 років в межах міжнародного проекту партнерства міст побратимів, існує дружня 
співпраця з екологами міста Фільдерштадт (район Штутгарта, Німеччина), з якими 
проводяться наукові дослідження приміських смуг міста Полтави та Фільдерштадта. 
Останній раз делегація з Німеччини  відвідала Полтаву  20.10- 22.10.2016 р.Аналіз 
природних умов і ресурсів свідчить, що місто на даному етапі має потужний природно-
ресурсний потенціал (родючі землі, значна кількість рекреаційних та туристських об’єктів, 
достатні запаси питних вод, велику кількість водойм тощо) для його повноцінної 
життєдіяльності та розвитку. Ця реальність є не тільки сприятливою в містобудівному 
відношенні, а й досі залишається лише привабливим фактором з точки зору залучення 
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інвестиційних коштів з метою подальшого освоєння цього потужного ресурсного потенціалу.  

Вплив антропогенного чинника на природне середовище в місті на даному етапі є 
нестабільним і для забезпечення сталого розвитку території необхідно  
виконання комплексу намічених програмних еколого-містобудівних заходів. 

- проведення робіт по покращенню стану природно-заповідних територій, 
розширення існуючих та створення нових природно-заповідних об’єктів; дотримання 
режиму функціонування та обмеження природокористування на природно-заповідних 
територіях у відповідності до Закону України “Про природно-заповідний фонд”; 

- організація екологічної мережі за рахунок об’єктів ПЗФ, орогідрографічних систем 
міста, їх прибережних захисних смуг тощо як джерел відновлення і збереження екологічного 
балансу та забезпечення сталого розвитку території міста;  

- розширення мережі зелених насаджень загального користування з урахуванням 
виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
території Полтави; раціональне використання та збереження зеленої зони міста; 
ландшафтна реконструкція та благоустрій існуючих парків і скверів, оздоровлення та 
розширення асортименту їх насаджень; формування нових крупних садово-паркових зон, 
необхідних для  оздоровлення повітряного басейну, закріплення ґрунтів від ерозії на 
крутосхилих берегах та організації повноцінного відпочинку; формування зелених 
насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, прибережні захисні смуги, 
протиерозійне та протишумове озеленення транспортних коридорів і ін.);  

- створення Приворсклянської рекреаційної зони міста; планувально-організаційне 
облаштування зон відпочинку, і організація оздоровчої пляжної зони на р. Ворскла; 

- розроблення санітарних паспортів всіх шкідливих в екологічному відношенні об’єктів; 
розробка екологічного паспорту міста; налагодження в місті моніторингу природного 
середовища (повітря, води, ґрунти тощо). 

Визначено, що комплексне впровадження вищезазначених заходів сприятиме 
значному покращенню умов проживання, оздоровленню міського середовища та 
підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень 
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Наземні води 

На території м. Полтави налічуються більш ніж 100 водних об’єктів, з них 76 ставків 
(загальною площею 846700 м2), три річки: Ворскла, Коломак, Тарапунька; а також більше 
ніж 20 струмків загальною протяжністю 15287м. 

Негативний вплив існуючого водокористування на водні ресурси міста зумовлюється 
безповоротним водоспоживанням і надходженням забруднюючих речовин у водні об‘єкти, 
що призводить до виснаження та погіршення якості водних ресурсів. Створений в місті 
багатогалузевий господарський комплекс потребує значних обсягів води. Задовольняються 
ці потреби водозабором з поверхневих джерел , підземних горизонтів і за рахунок вод, 
залучених в оборотні і повторно-послідовні системи. 

Діяльність водогосподарського комплексу м. Полтава суттєво впливає на стан поверхневих 
водних джерел міста. Якість річкових вод контролюється відділами інструментально-
лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Полтавській області, 
Полтавського регіонального управління водних ресурсів, обласного центру з 
гідрометеорології, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області. 

Аналіз сучасного екологічного стану водних джерел свідчить, що негативні процеси на 
річках, струмках та ставках тривають. Річки замулились, заросли болотною рослинністю та 
чагарниками, втратили своє природне значення. Для аналізу поверхневих вод в місті 
Полтава відокремлено 14 створів відбору проб: 11 рибогосподарського призначення і 3 – 
культурно-побутового. 

Якість води водойм в межах м. Полтава оцінюється за значеннями гранично допустимих 
концентрацій забруднюючих речовин: для водойм рибогосподарського призначення 
(ГДКр.г.),і для водойм культурно-побутового користування (ГДК к.п.) (згідно «Узагальненого 
переліку гранично допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу 
(ОБРВ) шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм», 1990. 

Приклад показників якості води поверхневих вод двох створів (першого створу річки 
Ворскла та ставку дендропарку м. Полтава) у період 2010 – 2014 роках представлено в 
табл.3.1.1.  

Таблиця 3.1.1. Показники якості води поверхневих вод м. Полтави 

Показники 
Діапазон 
значень 

Середнє 
значенн

я 

Значення 
за 

останній 
рік 

Норматив
ні вимоги 

Діапазон пе-
ревищення (в 
долях ГДК або 
норма-тивного 
значення*) 

1. Вище м. Полтави, біля залізничного мосту (рибогосподарського призначення) 

Температура, 
0С 

0 - 23 8,65 2  - 

Колір 25 - 30 27,50 30 >20 - 

Запах, б. 2 2,00 2 2 - 

Мутність 0 0,00 0 10 - 

Прозорість, см 20 - 30 25,20 28 10 2,00 -3,00 

Завислі 
речовини, мг/л 

4 - 8,6 6,46 7 0,25 16,00-34,40** 
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Сухий 
залишок, мг/л 

300-720 510 - 1000 - 

рН 7,5 – 9 8,12 8 8,5 на 0,2 - 0,5 

БСК20, мгО2/л 0,44-4,59 2,51 0,44 3 0-1,53 

Амоній-іони, 
мг/л 

0,117-0,54 0,33 - 0,39 0-1,38 

Нітрит-іони, 
мг/л 

0,046-0,09 0,068 0,046 0,08 0-1.12 

Нітрат-іони, 
мг/л 

1,96-36,75 19,35 1,96 40 - 

Жорсткість, 
мг/л 

4,6 – 7 6,06 4,6 7 - 

Кальцій, мг/л 46,98-66,96 56,97 66,96 180 - 

Магній, мг/л 11,64-40,5 26,07 11,64 40 0-1,01 

Залізо 
загальне, мг/л 

0,11-0,51 0,31 0,11 0,1 1,1-5,1 

Хлорид-іони, 
мг/л 

12,0-49,5 30,75 43,5 300 - 

Сульфат-іони, 
мг/л 

20,8-91,0 55,9 20,8 100 - 

Нафтопродукт
и, мг/л 

0,023-0,031 0,027 0,029 0,05 - 

Фосфат-іони, 
мг/л 

0,23-0,49 0,36 - 0,17 1,35-2,88 

Запах, б. 2 – 3 2,13 3 2 1,5 

Мутність 
б/ос. - 

сл.мутн.з 
незн.ос. 

б/ос. без ос. 10 - 

Прозорість, см 20 – 30 26,57 25 10 2,00 - 3,00 

Завислі 
речовини, мг/л 

3,6 – 31,6 7,31 9 0,25 14,4 - 126,4 

Сухий 
залишок, мг/л 

370-718,0 621,2 - 1000 - 

рН 7,8 – 9,3 8,41 8,6 8,5 на 0,1 - 0,8 

БСК20, мгО2/л 2,97-4,41 3,44 3,74 3 0,99-1,5 

Амоній-іони, 
мг/л 

0,18-0,31 0,23 - 0,39 - 

Нітрит-іони, 
мг/л 

0,042-0,175 0,077 0,044 0,08 0-2,18 
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Нітрат-іони, 
мг/л 

1,12-2,8 1,75 1,12 40 - 

Кальцій, мг/л 39,9-72,0 57,16 68,04 180 - 

Магній, мг/л 14,12-37,0 28,9 14,12 40 - 

Залізо 
загальне, мг/л 

0,1-0,4 0,183 0,115 0,1 0-4 

Хлорид-іони, 
мг/л 

18,0-68,7 48,0 48,9 300 - 

Сульфат-іони, 
мг/л 

27,4-114,0 83,3 27,4 100 0-1,14 

Нікель, мг/л 0 – 0,0156 0,00 0 0,02 - 

Нафтопродукт
и, мг/л 

0,027-0,029 0,028 0,029 0,05 - 

Фосфат-іони, 
мг/л 

0,22-0,7 0,48 0,53 0,17 1,29-4,12 

Марганець, 
мг/л 

0,006-0,008 0,007 0,007 0,01 - 

2. Ставок дендропарку, 500 м від скиду з о/с дезпромстанції МЧ-4, м.Полтава (культурно-
побутове призначення) 

Температура, 
0С 

1 – 23 12,26 11  - 

Колір 20 - 50 33,21 40 >10 - 

Запах, б. 1 – 4 2,24 3 2 1,5 - 2 

Мутність 
без ос. - з 

ос. 
незн.ос. без.ос. Без.ос. - 

Прозорість, см 14 – 30 23,94 26 10 1,4 - 3 

Завислі 
речовини, мг/л 

5,6 – 62,4 21,44 8,4 0,75 7,47 - 83,2 

Сухий 
залишок, мг/л 

892-1390 1141 892 1000 0-1,39 

рН 7,9 – 8,7 8,39 8,4 6,5 - 8,5 на 0,1 - 0,2 

БСК20, мгО2/л 5,88-7,5 6,69 5,88 6 0-1,25 

Амоній-іони, 
мг/л 

0,276-1,02 0,648 - 2 - 

Нітрит-іони, 
мг/л 

0,05-0,165 0,1075 0,05 3,3 - 

Нітрат-іони, 
мг/л 

1,09-20,7 10,89 1,09 45 - 

Жорсткість, 
мг/л 

4,2 – 21 10,11 4,2 7 1,06- 3,00 
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Залізо 
загальне, мг/л 

0,141-0,147 0,144 0,147 0,3 - 

Хлорид-іони, 
мг/л 

28-238 133,0 28 350 - 

Сульфат-іони, 
мг/л 

72-262,0 167,0 72,0 500 - 

Нафтопродукт
и, мг/л 

0,027-0,03 0,03 0,03 0,3 - 

Фосфат-іони, 
мг/л 

0,05-0,3 0,20 0,085 0,17 0-2 

Нікель, мг/л 0,005-0,01 0,007 0,007 0,1 - 

Фтор, мг/л 0,34-0,45 0,384 0,45 1,2 - 

Цинк, мг/л 0,004-0,01 0,007 0,01 1,03 - 

* окрім значення рН – відхилення представляється тим, на скільки рівень рН вищий за 
верхню границю нормативного значення 

** курсивом виділено перевищення більш ніж 5 ГДК 

*** - нчм – нижче за чутливість методики 

 
В багатьох контрольних створах відбору проб за досліджуваний період виявлено чисельні 
перевищення нормативних вимог щодо якості води у водоймах рибогосподарського і 
культурно-побутового значення. Вагоме перевищення по завислим речовинам (до 100 
ГДК) спостерігається фактично у кожному створі. Зважені тверді речовини складаються з 
часток глини, піску, мула, суспендованих органічних і неорганічних речовин, планктону і 
різних мікроорганізмів. Концентрація зважених часток залежить від порід, що складають 
русло, а також від антропогенних чинників, таких як сільське господарство, гірські розробки 
і тому подібне. Зважені частки впливають на прозорість води і на проникнення в неї світла, 
на температуру, склад розчинених компонентів поверхневих вод, адсорбцію токсичних 
речовин, а також на склад і розподіл відкладень і на швидкість осадоутворення. Вода, в якій 
багато зважених часток, не пристосована для рекреаційного використання за естетичним 
міркуванням.   

Майже у всіх створах знайдено значне перевищення фосфат-іонів (до 20 ГДК). 
Потрапляння фосфатів у вигляді мінеральних добрив, з побутовими стічними водами, а 
також з деякими виробничими відходами приводить до різкого неконтрольованого приросту 
водоростей, особливо синє-зелених (ціаністих бактерій), які порушують природну 
біосистему, витягують з води розчинений кисень, не пропускають сонячних променів, 
створюють анаеробні умови і приводять до загибелі багатьох живих організмів і накопичення 
біотоксинів. Вода в таких водоймищах стає не придатною для водоспоживання населенням 
й небезпечною для здоров'я і життя людини. 

Надлишок іонів заліза теж виявлений у створах. Надмірні кількості заліза в природні води 
поступають з підземним стоком і стічними водами підприємств металообробної, 
текстильної, лакофарбної промисловості і з сільськогосподарськими стоками. Залізо (III) 
зв'язує розчинений у воді кисень, приводячи до загибелі риб. Вода, що містить залізо, 
непридатна для інкубації ікри риб, оскільки його гідроксид осідає на ній і зябрах мальків, 
викликаючи їх загибель. Високий вміст заліза у воді приводить до несприятливої дії на шкіру, 
може позначитися на морфологічному складі крові, сприяє виникненню алергічних реакцій, 
може стати причиною хвороби крові і печінки (гемохроматоз). Також вміст заліза у воді вище 
за норматив додає воді неприємне червоно-коричневе забарвлення, погіршує її смак, 
викликає розвиток залізобактерій, відкладення осаду в сантехнічному устаткуванні, його 
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засмічення і інтенсивне фарбування.  

Для створів характерне перевищення нітрит-іонів. Підвищений вміст нітриту вказує на 
посилення процесів розкладання органічних речовин в умовах повільнішого окислення NO2- 
в NO3-, що вказує на свіже забруднення водного об'єкту, тобто є важливим санітарним 
показником. Також нітрит може застосовуватися в промисловості як консерванти, інгібітори 
корозії і з стічними водами вони можуть потрапляти у відкриті водотоки. Нітрити є 
високотоксичними з'єднаннями, небезпечнішими за нітрати, що володіють мутагенною і 
канцерогенною дією на організм людини.  

В контрольних точках відзначено значне перевищення по БПК20 (до 22 ГДК). Біохімічна 
потреба в кисні за 20 діб (БПК20 - за 20 діб) визначає міру забруднення води органічними 
сполуками. Коливання цих величин залежать від вихідної концентрації розчиненого кисню 
та від міри забрудненості водоймищ. Величини БПК5 і БПК20 використовуються при контролі 
ефективності роботи очисних споруд, вони визначають кількість кисню, необхідну для 
розкладання органічних забруднюючих речовин. 

Перевищення за ХПК (біхроматна окислюваність) також характерне для контрольних 
створів (до 20 ГДК). У водоймищах і водотоках, схильних до сильної дії господарської 
діяльності людини, надмірна зміна окислюваності виступає як характеристика, що 
відображає режим скиду стічних вод. 

В створах також виявлено перевищення вмісту іонів амонію. Основними джерелами 
потрапляння іонів амонію у водні об'єкти є тваринницькі ферми, господарчо-побутові стічні 
води, поверхневий стік з сільгоспугідь в разі використання амонійних добрив, а також стічні 
води підприємств харчової, коксохімічної, лісохімічної і хімічної промисловості. Аміак 
відноситься до групи високотоксичних для риб з'єднань. При забрудненні водоймищ 
аміачними стічними водами настає пряме отруєння аміаком, який є типовою нервовою 
отрутою з гемолітичною і локальною дією. При цьому спостерігаються збудження, судоми, 
риба кидається по воді і виплигує на поверхню. Токсичність амонію зростає з підвищенням 
pH середовища, яка в даній точці контролю перевищує нормативне значення.  

За гігієнічними вимогами показники якості води в більшості (колір, прозорість, мутність, 
запах) знаходяться в межах ГДК. Вміст нітратів, хлоридів, сульфатів, іонів кальцію, хрому 
та нікелю знаходиться в межах норми. Перевищення нормативів для вмісту нафтопродуктів, 
фенолів та АПАР не зафіксовано.  

Головними чинниками несприятливої екологічної ситуації в питанні стану наземних вод в м. 
Полтава є: 

- високий рівень використання водних ресурсів застарілими технологіями 
виробництва; 

- недосконалість технологій очищення на наявних очисних спорудах; 
- відсутність правових і економічних механізмів, які стимулювали б розвиток 

екологічно безпечних технологій та водоохоронних систем; 
- недостатність екологічних знань і низька екологічна освіченість населення. 

Перелік невідкладних природоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення 
поверхневих водойм м. Полтава повинен бути націлений на: 

- реконструкція та розширення каналізаційних очисних споруд у м. Полтава 
(особливо на зменшення вмісту фосфатів); 

- впровадження Європейських методик контролю за станом поверхневих вод; 
- впровадження заходів щодо контролю за вмістом загального азоту, фосфору, 

ціанобактерій. 
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Оцінка рівня забрудненості атмосферного повітря м. Полтави 

Характеристика міста Полтава 

Полтава – центр однойменної області. Координати центроїду: 49° 00` 36`` пн. ш.; 34° 00` 
33`` сх. д. Площа міста складає біля 110 кв. км. Полтава лежить в межах великої 
Східноєвропейської рівнини в Дніпровсько-Донецькій западині на рівнинному Полтавському 
плато і його крутому прирічковому схилі. Більша, західна частина міста лежить на порівняно 
високому (150...159 м над рівнем моря) вододільному плато, розчленованому біля долини 
Ворскли досить глибокими балками на ряд плосковерхих виступів (Монастирський, 
Інститутський, Кобищанський, Іванова гора). Менша, східна частина міста (Поділ, Левада, 
Дублянщина) розміщена на заплаві і частково першій терасі річки Ворскли. Тут 
переважають абсолютні висоти від 78 м до 100 м над рівнем моря. Із сходу місто обмежене 
долиною річки Коломак поблизу її гирла .  

Географічне положення Полтави в межах помірного кліматичного поясу зумовлює її риси 
помірно-континентального типу клімату: середня температура повітря липня (+ 20,5°С); 
середня температура повітря січня     (–7,0°С); середньорічна кількість опадів 525 мм; 
коефіцієнт зволоження 0,7; тривалість безморозного періоду 174 дні. Розподіл вітрів в 
холодний та теплий періоди року наведено в таблиці 3.1.2. 

Таблиця 3.1.2. Розподіл вітрів в холодний та теплий періоди року 

Місяць 
року 

Повторюваність вітрів, % 
Швидкість вітрів, м/с 

 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

Січень 9,0 
3,1 

10,0 
2,9 

11,9 
3,5 

8,7 
2,8 

14,7 
3,2 

14,9 
3,4 

20,2 
3,6 

10,6 
3,6 

2,5 

Липень 19,5 
2,4 

12,3 
2,3 

11,0 
2,2 

5,3 
2,0 

7,5 
2,1 

8,3 
2,5 

20,4 
2,7 

15,7 
2,5 

7,4 

Таблиця 3.1 - Повторюваність (%) та швидкість (м/с) вітрів в м. Полтава  у % 

 

Визначення рівня стану атмосферного повітря за матеріалами інвентаризації викидів 
джерел забруднення 

Загальна характеристика міста 

Місто Полтава за експертними оцінками вважається одним із найбільш чистих міст України. 
В той же час забруднення атмосферного повітря залишається однією з важливих 
природоохоронних проблем міста. Викиди забруднюючих речовин за останні роки дещо 
стабілізувались. 

Таблиця 3.1.3. Викиди забруднюючих речовин по м. Полтава, м. Суми, м. Рівне, м. Черкаси 

 
Усього, тис.т У розрахунку на 1 км2, т 

19952 2000 2005 2010 2013 2014 19952 2000 2005 2010 2013 2014 

Полтавська область 233,6 151,9 161,1 172,8 176,6 166,7 8,1 5,3 5,6 6,0 6,1 5,8 

м. Полтава 27,7 28,3 31,0 22,3 20,8 19,0 266,3 272,1 298,2 214,1 199,9 182,7 

м. Суми    9,433         

м. Рівне             

м. Черкаси  16,82   39.89 36.38       

 

За інформаційними даними співвідношення між викидами від стаціонарних джерел та 
пересувних засобів  у 2014 році  склало 6,99% та 93,01%. 

                                                      
2 Розрахунок викидів від автотранспорту проводився по області та містах Полтаві і Кременчуку. 
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Постійне спостереження за станом атмосферного повітря здійснюється на 4 постах (Мал. 
3.1), що контролюються Полтавською обласною лабораторією спостереження за станом 
повітря Держкомгідромету . 

Фахівцями Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка           
Фахівцями Полт НТУ імені Юрія Кондратюка проведено дослідження впливової дії 195 
підприємств міста Полтава  на стан атмосферного повітря. Враховано 3686 джерел викидів, 
що містять 196 речовин та 21 групу сумації. 

Основними підприємствами - забруднювачами атмосферного повітря міста вважаються: 
котельні ПАТ «Полтаваенерго» (енергетика), заводи: ПАТ «Полтавський турбомеханічний 
завод» (ПТМЗ), «Полтавахіммаш», ПАТ «Лтава», ПАТ «Електромотор», ПАТ 
«Автоагрегатний завод», ПАТ «Тепловозоремонтний» (ТРЗ), локомотивне і вагонне депо 
(Укрзалізниця), ПАТ завод медичного скла, ТОВ «Бурат», ПрАТ олійноекстракційний завод 
Карнел-груп (переробна промисловість), фабрика ПАТ «Полтавакондитер 
Демітекс»,«Полтаватрансбуд», Полтавський домобудівельний комбінат та ін. 

 

Рис. 3.1 - Розташування постів спостережень за станом забруднення атмосферного 
повітря в м. Полтаві Полтавського обласного центру з гідрометеорології 

Характеристика Київського району м. Полтави 

Територія Київського району - 5437,8 га (54,4 кв. км) (52,8 % загальної площі міста) 

За дослідженнями ПолтНТУ проаналізовано діяльність 96 підприємств, що містять 1444 
джерел, з яких 1262 – організовані і 182 – неорганізовані. Внаслідок роботи, яких у 2014 році 
в атмосферне повітря потрапило 3604 т. забруднюючих речовин. У викидах, яких 
зареєстровано 128 забруднюючих речовин, найбільш пріоритетними виявилися такі:  

- вуглецю оксид (105,4 г/с; 2367 т/рік); 
- вуглецю діоксид (49,2 г/с; 798 т/рік); 
- зола сланцева (15,3 г/с; 437 т/рік); 
- діоксид азоту (24,6 г/с; 380 т/рік); 
- метан (28,1 г/с; 138 т/рік); 
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- гексан (4,4 г/с; 101 т/рік). 
 
табл. 3.1.4. Основні підприємства забруднювачі атмосферного повітря Київського 
району    

№ 
з/п 

Підприємство-забруднювач Якісний склад викидів 

Валовий 
викид 

г/с т/рік 

1 ПрАТ "Полтавський олійно-
екстракційний завод - Кернел-
Груп"  

Діоксид азоту, вуглецю оксид, 
ангідрид сірчистий, гексан, зола 
сланцева 

133 3166 

2 ПАТ "Полтавхіммаш"  Діоксид азоту, вуглецю оксид, 
пил, сольвент нафта, уайт-спірит 

10 49,8 

3 Окремі підприємства, що 
розташовані на території 
колишнього заводу ГРЛ 

Діоксид азоту, вуглецю оксид, 
ангідрид сірчистий, ацетон, спирт 
етиловий, бутилацетат 

10 19 

4 ПАТ "Полтавський 
автоагрегатний завод" 

Діоксид азоту, вуглецю оксид, 
масло мінеральне, пил 
абразивно-металевий, алюмінію 
оксид 

5,7 11,7 

 

Серед 96 промислових підприємств лише 25 обладнані пило газоочисним устаткуванням 
(ПГОУ). Загальна кількість ПГОУ в Київському районі становить 215 шт., з яких 201 – пило 
газоочисне устаткування сухого очищення й 14 – вологого (табл.3.1.5). 

Таблиця 3.1.5. - Пилогазоочисне обладнання 

Характеристика ПГОУ Кількість ПГОУ, шт. 
Забирається 
ПГОУ, т/рік 

Викидається після 
очистки, т/рік 

Сухе очищення 201 
2092,93 292,6 

Вологе очищення 14 

 

Характеристика Шевченківського району м. Полтави 

Територія Шевченківського району - 2136,6 га (21,6 кв.км, (21 % загальної площі міста). В 
районі, зосереджено майже 60% промислового потенціалу всього міста. Тут працюють і 
розвиваються провідні підприємства м. Полтави: ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 
Технологічний процес виготовлення виробів медичного призначення на ВАТ "ПЗМС" являє 
собою повний цикл виробництва, що починається з варіння стекла й закінчується 
виготовленням і реалізацією продукції медичного призначення. СП «Полтавська 
газонафтова компанія» - найбільший інвестиційний проект британського капіталу в Україні. 
Сьогодні СП ПГНК лідирує серед недержавних нафтогазовидобувних підприємств у країні. 
ПАТ «Полтавакондитер», «Домінік» - продукція якого продається на всій території України, 
а також у країнах ближнього й далекого зарубіжжя, сьогодні є однієї з найбільших 
кондитерських компаній України. 

78 підприємств району мають 956 джерел викидів, з яких 898 – організовані і 58 - 
неорганізовані. В Шевченківському районі промисловими підприємствами викинуто 431 т 
шкідливих речовин, у викидах, яких зареєстровано 107 забруднюючих речовин, найбільш 
пріоритетними виявилися такі: 
- вуглецю діоксид (22 г/с; 468 т/рік); 
- метан (4,4 г/с; 138 т/рік); 
- вуглецю оксид (18,6 г/с; 100 т/рік); 
- діоксид азоту (7,7 г/с; 98 т/рік); 
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- ксилол (1,3 г/с; 23 т/рік); 
- пил неорганічний, який містить двоокис кремнію 20-70% (5,5 г/с; 21 т/рік). 
 
Таблиця 3.1.6. - Джерела забруднення Шевченківського району 

№ 
з/п 

Підприємство-
забруднювач 

Якісний склад викидів 

Валовий 
викид 

г/с т/рік 

1 ПАТ "Електромотор" Діоксид азоту, вуглецю оксид, оксид міді, 
ксилол, уайт-спірит, аерозоль 
лакофарбувальних матеріалів 

9 55 

2 Полтавський завод 
медичного скла" 

Діоксид азоту, вуглецю оксид, пил, натрію 
гідроокис 

1,6 29 

3 ПАТ "Полтавакондитер" Діоксид азоту, вуглецю оксид, пил какао, 
пил глюкози, ангідрид сірчистий 

3 23 

 

Серед 78 промислових підприємств району на 22 встановлено газоочисне устаткування. 
Загальна кількість ПГОУ в районі становить 199 шт., з яких 185 – пило газоочисне 
устаткування сухого типу  і 14 –вологого (табл.3.1.7). 

Таблиця 3.1.7. - Пилогазоочисне обладнання 

Характеристика ПГОУ Кількість ПГОУ, шт.. 
Забирається 
ПГОУ, т/рік 

Викидається після 
очистки, т/рік 

Суха очистка 185 
1460,86 278,180 

Мокра очистка 14 

 

Характеристика Подільського району м. Полтави 

Подільський район розташований в східній частині міста Полтава в долині річки Ворскли. 
Площа: 2,99 км². Підприємства району в основному пов'язані з залізничним транспортом, 
до якого відносяться: Полтавська дирекція залізничних перевезень; Полтавська вагонна 
дільниця; Вагонне та локомотивне депо; Станція та вокзал Полтава-Південна; Полтавська 
дистанція сигналізації та зв'язку ПЗ; Полтавська дистанція колії; Полтавська дистанція 
електропостачання; Полтавська автоколона ПЗ; Полтавська дистанція цивільних споруд 
(ремонт та експлуатація службових приміщень Південної залізниці). Промисловий комплекс 
складають  підприємства: ПАТ Тепловозоремонтний завод» (ремонт тепловозів); Державне 
підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (виробництво борошна та крупи); ТОВ 
Полтавський хлібозавод «Південний» (виготовлення хлібобулочних виробів); ПАТ 
«Полтававторресурси» (заготівля та постачання втор сировини); ПАТ «Полтаваобленерго» 
(виробництво та передача електроенергії); другий промисловий майданчик ПАТ 
«Полтавського турбомеханічного заводу». 

В районі знаходиться  будівельні організації: ТОВ «Полтавтрансбуд» та БМП-685 
(будівництво житла, соцкультпобуту); ПрАТ «Полтавагазбуд» (будівництво газопроводів); 
підприємства будівельно-монтажної фірми «Укргазпромбуд» (облаштування газових 
родовищ, підключення газових свердловин, монтаж та зварювання газопроводів, їх 
ізолювання, будівництво). При оцінці стану атмосферного повітря враховано 21 
підприємство району, які формують 745 джерел викидів забруднюючих речовин, 698 – 
організованих і 47 – неорганізованих, внаслідок роботи яких,   за матеріалами статистичної 
звітності 2014 року, в атмосферне повітря потрапило 199 т. забруднюючих речовин. У 
викидах, яких зареєстровано 86 видів забруднюючих речовин, найбільш пріоритетними 
виявилися такі: 

- вуглецю оксид (11 г/с; 69 т/рік); 
- діоксид азоту (6,6 г/с; 65 т/рік); 
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- пил зерновий (5,4 г/с; 58 т/рік); 
- заліза оксид (14,8 г/с; 55 т/рік); 
- ангідрид сірчистий (1,6 г/с; 15 т/рік); 
- пил неорганічний, який містить двоокис кремнію нижче 70% (2,2 г/с; 11 т/рік). 

Табл. 3.1.8. Підприємства  забруднювачі Подільського району    

№ 
п/п 

Підприємство-забруднювач Якісний склад викидів 

Валовий 
викид 

г/с т/рік 

1 ПАТ "Тепловозоремонтний 
завод"  

Діоксид азоту, вуглецю оксид, 
ангідрид сірчистий, пил, НМЛОС, 
ксилол, сольвент нафта 

47,7 94 

2 Локомотивне ДЕПО Полтава 
Південної залізниці                  

Діоксид азоту, вуглецю оксид, 
НМЛОС, масло мінеральне, сажа 

6,9 69,9 

3 Вагонне ДЕПО Полтава 
Південної залізниці 

Діоксид азоту, вуглецю оксид, 
тетрахлоретилен, заліза оксид, 
ангідрид сірчистий 

3,1 12,6 

4 Вокзал Полтава-Південна 
Південної залізниці 

Діоксид азоту, вуглецю оксид, 
ангідрид сірчистий, сажа, ксилол 

0,67 8 

 

Серед 21 промислових підприємств лише 8 мають пило газоочисне устаткування. Загальна 
кількість ПГОУ в районі становить 167 шт., з яких 166 – пило газоочисне устаткування сухого 
очищення і лише 1 – вологого (табл. 3.1.9.). 

Таблиця 3.1.9. - Пилогазоочисне обладнання 

Характеристика ПГОУ Кількість ПГОУ, шт.. 
Забирається 
ПГОУ, т/рік 

Викидається після 
очистки, т/рік 

Сухе очищення 166 
1435,71 86,40 

Вологе очищення 1 

 

Оцінка стану атмосферного повітря за даними стаціонарних постів спостереження 

Систематичні спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря в місті Полтава 
проводяться на 4-х стаціонарних постах «ПОСТ-2А».Існуюча мережа пунктів спостережень 
залишилася без істотних змін протягом останніх 15 років. 

Номери та адреса ПСЗ: 

ПСЗ №1 – просп. Першотравневий, 20 

ПСЗ №3 – вул. Зіньківська, 2 

ПСЗ №6 – вул. Калініна, 45 

ПСЗ №7 – вул. Маршала Бірюзова, 85 

№5 – сектор метеорологічних спостережень Полтавського ЦГМ вул. Шведська, 84. 

Відбір проб на забрудненість шкідливими домішками проводиться 4 рази на добу за 10 
інгредієнтами, за винятком пилу, розчинних сульфатів, оксиду вуглецю. Визначення вмісту 
важких металів (ПСЗ №6) та бенз(а)пірену на постах №3, №7 проводилося із сумарної 
проби за місяць. 

У 2014 році проаналізовано 22233 проб повітря. 
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Відомості щодо мережі спостережень вміщені в табл. 3.1.10. 

Таблиця 3.1.10. – Відомості щодо мережі спостережень за забрудненням повітря за 
2014р 

Місто 

Кількість 

Постів спостережень 

стаціо-
нарних(С) 

марш-
рутних(П) 

С П Всього 

Полтава 4 - 22233 - 22233 

 

Дані про кількість спостережень за концентраціями домішок в повітрі приведені в табл. 
3.1.11. 

Таблиця 3.1.11. Кількість спостережень за концентраціями домішок у повітрі по м. 
Полтава за 2014р. 

Домішки Шифр домішки по АСОІЗА Кількість спостережень 

Пил 01 2240 

Діоксид сірки 02 4228 

Сульфати розчинні 03 561 

Оксид вуглецю 04 2520 

Діоксид азоту 05 4228 

Оксид азоту 06 1059 

Фтористий водень 13 2114 

Хлористий водень 15 1055 

Аміак 19 1059 

Формальдегід 22 3169 

 

Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин  (в кратності ГДК) в 
атмосферному повітрі міста Полтава. Характеристика типів забруднення наведена в 
таблиці 3.1.12.  

Табл. 3.1.12. Характеристика основних забруднюючих речовин м. Полтава.  

Забруднююча 
речовина 

ГДК, 
мг/м3 

Середня 
концентрація 

Максимальна з разових 
концентрацій 

Пил 0,15 1,4 2,2 

Діоксид сірки 0,05 0,076 0,04 

Оксид вуглецю 3,0 0,633 1,8 

Діоксид азоту 0,04 0,896 0,95 

Оксид азоту 0,06 0,45 0,35 

Аміак 0,04 0,271 0,45 

Формальдегід 0,003 1,158 2,2 

Фтористий водень 0,005 0,292 0,9 

Хлористий водень 0,2 0,094 0,55 

 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря свідчить, що рівень забруднення 
здебільшого підвищений вмістом в атмосферному повітрі 5-ти пріоритетних домішок – 
формальдегіду, завислих речовин (пилу), діоксиду азоту, оксиду вуглецю, оксиду азоту. 

Аналіз вимірювань показав, що із загальної кількості відібраних проб виявлено 140 випадків 
(0,6%) з перевищенням ГДК, що на 0,1% нижче попереднього року. За підрахунками, із 10 
визначених забруднюючих домішок лише вміст пилу перевищував відповідні 
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середньодобові ГДК в 1,3 рази. 

За даними вимірювань середньорічні концентрації в кратності ГДК в цілому по місту 
становили: по формальдегіду на рівні – 1,0 ГДКс.д., діоксиду азоту – 0,9 ГДКс.д., оксиду 
вуглецю – 0,7 ГДКс.д., оксиду азоту та фтористому водню – 0,4 ГДКс.д., аміаку – 0,25 ГДКс.д., 
хлористому водню і діоксину сірки – 0,1 ГДКс.д., розчинених сульфатів – 0,01 ГДКс.д. 

Таблиця 3.1.12  Характеристика забруднення атмосферного повітря за результатами 
вимірювань 

Домішки № постів 
по місту 

Кількість 
спостережень 

Середня 
концентрація 

Максимальна 
концентрація 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Пил 1 566 576 0,13 0,1 0,7 0,6 

3 558 556 0,21 0,2 0,9 0,9 

6 558 554 0,19 0,2 0,8 0,8 

7 558 554 0,21 0,2 1,0 0,9 

По місту 2240 2240 0,19 0,2 1,0 0,9 

Сульфур (ІV) 
оксид 

1 1063 1059 0,003 0,003 0,014 0,011 

3 1063 1059 0,004 0,004 0,021 0,018 

6 1062 1055 0,004 0,004 0,017 0,019 

7 1062 1055 0,004 0,004 0,024 0,019 

По місту 4250 4228 0,004 0,004 0,024 0,019 

Сульфати 
розчинні 

1 562 561 0,01 0,01 0,03 0,03 

Карбон (ІІ) оксид 1 791 789 1 0,6 4 3 

3 558 556 2 2 8 8 

6 605 621 2 2 7 9 

7 558 554 2 2 9 8 

По місту 2512 2520 2 2 9 9 

Оксид азоту (ІV) 1 1063 1059 0,03 0,03 0,14 0,14 

3 1063 1059 0,04 0,04 0,22 0,19 

6 1062 1055 0,04 0,04 0,16 0,16 

7 1062 1055 0,04 0,04 0,21 0,19 

По місту 4259 4228 0,04 0,035 0,22 0,19 

Азот (ІІ) оксид 3 1063 1059 0,03 0,025 0,14 0,11 

Фтористий 
водень 

1 1063 1059 0,001 0,001 0,010 0,008 

7 1062 1055 0,0025 0,002 0,015 0,017 

По місту 2125 2114 0,002 0,002 0,015 0,017 

Хлористий 
водень 

6 1062 1055 0,02 0,02 0,13 0,11 

Аміак 3 1063 1059 0,01 0,01 0,10 0,08 

Формальдегід 1 1063 1059 0,003 0,002 0,043 0,043 

6 1062 1055 0,004 0,003 0,051 0,059 

7 1062 1055 0,0045 0,004 0,059 0,068 

По місту 3187 3169 0,004 0,003 0,059 0,068 

Бенз(а)пірен 3 7 11 0,03 0,4 0,3 1,3 

7 7 11 0,04 0,4 0,9 0,65 

По місту 14 22 0,03 0,4 0,9 1,3 

Кадмій 6 12 12 0,00 0,00 0,00 0,001 
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Ферум 6 12 12 0,63 0,67 1,05 1,47 

Манган 6 12 12 0,02 0,03 0,04 0,04 

Купрум 6 12 12 0,02 0,05 0,05 0,12 

Нікель 6 12 12 0,02 0,02 0,04 0,04 

Плюмбум 6 12 12 0,015 0,02 0,03 0,05 

Хром 6 12 12 0,02 0,02 0,03 0,04 

Цинк 6 12 12 0,09 0,13 0,13 0,26 

 

Вміст в атмосферному повітрі важких металів, зокрема: кадмію, заліза, марганцю, міді, 
нікелю, свинцю, хрому, цинку не перевищував відповідні ГДКс.д. Забрудненість міського 
повітря бенз(а)піреном становить – 0,4 ГДК (осереднено за 11 місяців 2013 року). 

Протягом 2013 року зареєстровані максимально разові концентрації з формальдегіду – 1,9 
ГДКм.р. (ПСЗ №7), пилу (ПСЗ №7) та оксиду вуглецю (ПСЗ №6) – 1,8 
ГДКм.р.Повторюваність випадків перевищення максимально разової ГДК у ціломо по місту 
становила: по пилу в 4%, оксиду вуглецю – 2,0%, формальдегіду – 0,5%. 

У річному ході середньомісячних концентрацій запиленість повітря 2,0 ГДКс.д. 
спостерігалась у квітні, травні та серпні, що обумовлено недостатньою кількістю опадів та 
високим температурним фоном (табл. 3.1.13). 

Таблиця 3.1.13  Метеорологічні характеристики по м. Полтава за 2014 рік 

Метеорологічні 
характеристики 

Місяці 
Рік 

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

Кількість днів з 
опадами 

22 15 15 5 8 12 10 7 18 12 7 14 145 

Повторюваність: 
туманів, % 

11 7 1 0 0 0 0 0 1 7 4 9 3 

- швидкості вітру 
0-1 м/с 

34 12 4 17 39 30 17 32 10 20 17 12 20 

 

Підвищений вміст формальдегіду – 2,5 ГДКс.д., діоксиду азоту – 1,25 ГДКс.д., аміаку – 0,5 
ГДКс.д., зафіксовано у серпні, оксиду азоту – 0,5 ГДКс.д. спостерігався влітку, що 
пояснюється спекотною погодою (максимум сягав +33,70С), а середньорічна температура 
була на 1,90С вище норми, повторюваністю швидкості вітру 0-1м/с (30-32%). Продовжує 
простежуватися закономірність сезонних змін середньомісячних концентрацій. Саме в 
холодний період зростає забрудненість діоксидом сірки та розчинними сульфатами, що 
пов’язано з більшим викидом продуктів згорання палива. 

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д., фтористого водню та 
хлористого водню рівномірно спостерігалися протягом року і не перевищували рівень 
ГДКс.д. 

Підсумовуючи результати спостережень середньорічних концентрацій в динаміці за останні 
6 років (2009-2014рр) слід зазначити, що намітилась тенденція стабілізації вмісту в повітрі 
більшості інгредієнтів, які визначаються (табл.3. 12). 

 

 

Таблиця 3.1.14  Зміна середнього рівня забруднення атмосферного повітря (мг/м3) по 
місту 

Домішки 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пил 0,17 0,20 0,19 0,19 0,2 0,21 

Діоксид сірки 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Сульфати розчині 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Оксид вуглецю 2 2 2 2 2 2 

Діоксин азоту 0,03 0,03 0,03 0,04 0,035 0,03 

Оксид азоту 0,02 0,02 0,02 0,03 0,025 0,025 

Фтористий водень 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Хлористий водень 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Аміак 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Формальдегід 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003 0,004 

Бенз(а)пірен 
(мкг/м3) 

0,2 0,4 0,4 0,03 0,4 0,3 

Кадмій 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Залізо 0,79 0,47 0,73 0,63 0,67 0,47 

Марганець 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 

Мідь 0,07 0,01 0,04 0,02 0,05 0,03 

Нікель 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

Свинець 0,01 0,02 0,02 0,015 0,02 0,02 

Хром 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 

Цинк 0,15 0,28 0,16 0,09 0,13 0,13 

 

Рис. 3.2. Динаміка зміни середнього рівня забруднення атмосферного повітря (мг/м3) по 
місту за 2015-2016 рр. 

 

Розрахункові методи оцінки рівня забрудненості атмосферного повітря 

Розрахунок індексів забруднення атмосферного повітря для міста Полтави 

Ступінь забрудненості атмосферного повітря, у більшості випадків, встановлюється за 
кратністю перевищення фактичної концентрації забруднювачів відповідної ГДК із 
урахуванням класу шкідливості. Однак в реальній практиці одночасно знаходиться, як 
правило, декілька забруднюючих речовин, тому для оцінки якості повітря використовують 
комплексний показник – індекс забруднення атмосфери (ІЗА), який рівний  сумі нормованих 
ГДК і приведених до концентрації діоксиду сірки. На практиці для порівняння якості 
атмосферного повітря різних міст і населених пунктів використовують дані за першими п’яти 
речовинами в ряді за ступенем убування  значення викиду речовин . 

При розрахунках забруднення атмосфери районів міста враховано індекси забруднення 
атмосфери (Іі) за окремими інгредієнтами забруднення для районів у відношенні до 
концентрації діоксиду сірки та коефіцієнтів клас небезпеки речовин, які складають: 
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Київський район: двоокис азоту = 0,837; ангідрид сірчистий = 0,05; вуглецю оксид = 0,134; 
зола сланцева = 0,205; гексан = 0,0328.  

Шевченківський район: двоокис азоту = 0,411; пил неорганічний = 2,03; вуглецю оксид = 
0,042; бензин = 0,084; метан = 0,0489.  

Подільський район: двоокис азоту = 0,925; ангідрид сірчистий = 0,048; вуглецю оксид = 
0,134; пил зерновий = 1,018; уайт-спірит = 0,138.  

Комплексний індекс забруднення атмосфери для районів Полтави отримано шляхом 
складання п’яти найбільших значень локальних індексів: 

Для Київського району: 3.105.025.0032.0134.0837.0 AI  

Для Шевченківського району: 61.20489.0084.003.2042.0411.0 AI  

Для Подільського району: 26.2138.0048.0018.1134.0925.0 AI      

Комплексний індекс забруднення атмосфери для міста Полтави: 

02.2098.0606.1104.00376.0716.0 AI  

Отже, атмосферне повітря кожного з районів так і міста в цілому можна назвати умовно 
чистим, оскільки комплексний індекс забруднення атмосферного повітря становить від 1,3 
до 2,61, що значно менше 5. При цьому клас екологічного стану атмосфери міста та його 
районів визначається як нормальний, це низький рівень забруднення, який мало впливає 
на загальний рівень забруднення повітряного середовища міста та, як результат, не 
спричинює значного впливу на здоров’я населення та його працездатність. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери за 
допомогою програми ЕОЛ-2000 

До 2006 року оцінку забруднення міста  здійснювалася за так званим зведеним  томом 
гранично-допустимих викидів (ГДВ). За якими оцінювалося забруднення приземного шару 
атмосфери в результаті розсіювання забруднюючих речовин, які розраховувалися за 
спеціально розробленими програмами ЕОЛ та інш. Це проводилося для того, щоб за 
матеріалами розрахунків можливо було скорегувати ( в сторону зменшення) викиди для 
окремих підприємств, що вносили найбільший вклад в рівень забруднення атмосферного 
повітря. Але з 2006 року з введенням обгрунтовуючих документів, для отримання дозволів 
на викиди, розробка зведених томів ГДВ для міст не вимагається. 

Стан атмосферного повітря міста оцінюється фактично лише за матеріалами постів 
спостережень, які нажаль не охоплюють значної частини міста. Тому і було прийнято 
рішення провести оцінку рівня забруднення атмосферного повітря міста стаціонарними 
джерелами викидів для (майже більше ніж 95% підприємств міста) 3686 джерел, що 
розташовані на 195 підприємствах у 3-х його районах та провести її порівняння з даними 
постів спостережень та сучасними методиками оцінки рівня забруднення атмосферного 
повітря міст. 

Аналіз рівня забруднення проведено на підставі розсіювань забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі за програмою ЕОЛ-2000 [h], яка погоджена Міністерством екології та 
природних ресурсів листом від 22.05.2003 № 5185/18-10. Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка є ліцензованим користувачем цієї програми. 

Дана програма являє собою – автоматизовану систему для введення даних, розрахунку, 
одержання результатів у вигляді вихідних таблиць і карт розсіювання, які в свою чергу 
забезпечують графічну інтерпретацію джерел викидів та рівнів концентрацій. Призначена  
для оцінки впливу шкідливих викидів проектованих і діючих підприємств на забруднення 
приземного шару атмосфери. 

Для проведення за програмою розрахунків, вперше внесені дані для 3686 джерел викидів. 
Загальна кількість забруднюючих речовин становить 196, які формують 21 групу сумацій. 
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Для проведення розрахунків сформована карта (рис.3. 3) та табл.3.1.15. 

 

Рис 3.3 -  Карта забруднення атмосферного повітря м. Полтави: 

Умовні позначення підприємств міста на карті: 1- окремі підприємства, що розташовані на 
території колишнього заводу ГРЛ; 27 – ПП «Полтавський ливарно-механічний завод»; 42 – 
ПАТ «Полтававторкольормет»; 60 – ТОВ «Полтавахолдпром»; 62 – ПАТ «Полтавський 
олійноекстракційний завод – Карнел-Груп»; 63 – ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»; 
65 – ПАТ – «Полтавахіммаш»; 86 – ТОВ – «Полтавський газовий завод»;     95 – ТОВ науково-
виробниче підприємство «Атол»;; 108 – АТ «Гермес»; 115 – ПП «Крол»; 119 – ТОВ 
«Епіцентр»; 127 – АЗС №8; 130 – ПАТ «Електромотор»; 158 – АЗК ВП «Надежда»; 160 – 
Вагонне ДЕПО Полтава Південної залізниці; 163 – ВАТ «Полтавський хлібозавод 
«Південний»»; 168 – Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів»; 170 – 
Локомотивне ДЕПО Полтава Південної залізниці; 171 – ТОВ «Полтаватрансбуд». 

Ідентифікація джерел викидів виконана в загальноміський системі координат на 
електронній топооснові міста, що дозволяє забезпечити точну прив’язку джерел 
забруднення до єдиної загальноміської системи координат, відображати, масштабувати та 
друкувати фрагменти місцевості з нанесеними джерелами викидів, санітарними зонами, 
полями концентрацій забруднюючих речовин. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показали, 
що перевищення спостерігається для пилу не диференційованого за складом в 1,2 рази; 
пилу неорганічного з вмістом діоксиду кремнію в % 70-20 (шамонт, цемент та ін..) - 3,2 рази; 
пилу неорганічного з вмістом діоксиду кремнію в % менше 20 (доломіт і ін.) до 6-ти разів та 
ін.  

Дані про основні забруднюючі речовини, що надходять до атмосферного повітря міста 
Полтави, зведені в таблиці 3.1.15. 

Таблиця 3.1.15 - Основні забруднюючі речовини м. Полтави 
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№ 
з/п 

Назва 

Кількість 
підприємств, 

які мали 
викиди, од. 

Обсяги викидів 

Щільність 
викидів, кг 
на 1 см2 

Обсяги 
викидів  у 

розрахунку 
на 1 особу, 

кг 
тонн 

у % 
до 

2012 
р. 

1 Метали та їх 
сполуки 

35 2,788 97,4 26,8007 0,0094 

2 Суспендовані 
тверді частинки 

45 165,923 78,8 1595,4135 0,5598 

3 Сполуки азоту 53 376,728 84,3 3622,3846 1,271 

4 Діоксид та ін. 
сполуки сірки 

27 124,708 88,9 1199,1154 0,4207 

5 Оксид вуглецю 52 202,909 59,3 1951,0481 0,6846 

6 Неметанові леткі 
органічні сполуки 

37 215,668 83,2 2073,7308 0,7276 

7 Метан 16 39,959 110,1 384,2212 0,1348 

8 Хлор та сполуки 
хлору 

13 0,467 67,7 4,4904 0,0016 

9 Фтор та його 
сполуки 

8 0,079 133,9 0,7596 0,0003 

10 Ціаніди 1 0,024 104,3 0,2308 0,0001 

11 Фреони 2 0,102 74,5 0,9808 0,0003 

12 Діоксид вуглецю 18 268454,08 102,4 2581289,231 905,7125 

 

Результати розрахунків в системи ЕОЛ-2000, були порівняні з даними, отриманими при 
спостереженнях за забрудненням атмосферного повітря на стаціонарних постах «ПОСТ-
2А». Співставлення показало, що дійсно і за розрахунками програмою ЕОЛ, і за даними на 
стаціонарних постах, спостерігається фактично перевищення вмісту різних видів пилу в 
приземному шарі атмосфери відносно гранично-допустимої концентрації. 

При оцінці забруднення районів міста виявлено, що найбільш забрудненим являється 
Київський район міста. На його території в окремих місцях спостерігається перевищення 
допустимої концентрації для 2-х груп сумації та 7 забруднюючим речовинам, а саме: азоту 
двоокис, формальдегіду, пил неорганічному, що містить двоокис кремнію 70-20%, пилу 
комбікормовому, пилу деревини, пилу зерновому, пилу насіння соняшника. В Подільському 
районі виявлено перевищення за 3-ма забруднюючими речовинами: пил неорганічний, що 
містить двоокис кремнію менше 20%, пил комбікормовий та пил деревини. В 
Шевченківському районі перевищень в зонах житлової забудови не спостерігається, що 
обумовлено незначним промисловим навантаженням на територію даного району. 

На основі отриманих результатів складено карти розсіювання забруднюючих речовин в 
приземному шарі атмосфери міста. Найбільше перевищення від допустимих значень і 
спостерігається за пилом неорганічним, що містить двоокис кремнію менше 20%, що 
складає в окремих зонах 6ГДКс.д.  Це вказує на необхідність вирішення питання запиленості 
атмосферного повітря міста. Як одне із рішень може бути використане встановлення 
сучасного пилогазоочисного обладнання на об’єктах забруднення повітря. Це дійсно 
являється ефективним вирішенням проблеми, адже на даний час лише 18% всіх джерел 
викидів міста обладнанні ПГОУ. 

 

Водні ресурси 

Якість питної води 
 

Видобуток та споживання питної води 
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Джерелом централізованого питного водопостачання м. Полтава є виключно підземні води, 
які відносяться до сеноман-нижньокрейдяного комплексу. Забір води здійснюється 18-ма 
діючими артезіанськими свердловинами з водоносних горизонтів на глибинах від 400 до 
800м, які беруть початок в Курських болотах з закінченням розвантаження в долинах річки 

Дніпро. Чисельність водозаборів по місту становить  5, їх загальна проектна потужність 
при цьому складає 44,5 млн. м3/рік; потреба у нових потужностях водозаборів - відсутня. 
Тільки п’ять обласних центрів України беруть воду з підземних джерел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Карти розташування водозабірних свердловин діючих водозаборів 

 

Водопостачання в місті Полтава здійснює організація комунальне підприємство 
«Полтававодоканал» - одне з найстаріших підприємств комунального господарства України, 
яке було створене ще наприкінці XІX століття. 22 листопада 1900 року почато експлуатацію 
водозабору №1 з продуктивністю 70-80 тисяч відер артезіанської води на добу. Сьогодні - 
це потужний комплекс споруд, який здійснює водопостачання і водовідведення не тільки в 
обласному центрі, а й в районах Полтавщини. 

Рівень охоплення населення послугами централізованого водопостачання станом на 
1.01.15 року складає 93,17 %. Цілодобовий режим подачі питної води забезпечений на 
100 %. Характеристика водозаборів, за рахунок яких здійснюється централізоване 
водопостачання в. м. Полтава наведена в таблиці 3.1.16. 

Таблиця 3.1.16 Характеристика водозаборів, за рахунок яких здійснюється централізоване 
водопостачання в м. Полтава 

 

№1, 2, 3,  
4 "Західний",  
5 "Північний 



 Голік Юрій  
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Природні ресурси та екологічна інфраструктура» 
 

789 

Виконавець: 

789 

Виконавець: 

№
 в

о
д

о
за

б
о

р
у
 

Р
ік

 п
о
ч
а
т
ку

 р
о
б

о
ти

 

П
р
о
е
кт

н
а
 

п
о
т
у
ж

н
іс

ть
 

в
о
д

о
за

б
о
р
ів

, 

ти
с
. 
м

3
 

Ф
а
кт

и
ч
н

а
 

п
о
т
у
ж

н
іс

ть
 

в
о
д

о
за

б
о
р
ів

, 
ти

с
. 

м
3

 
№

 с
в
е
р
д

л
о
в
и
н
и

 

Р
ік

 в
в
е
д

е
н
н
я
 в

 

е
кс

п
л

у
а
та

ц
ію

 

Г
л

и
б

и
н
а
 

с
в
е
р
д

л
о

в
и
н

и
 

С
та

т
и
с
ти

ч
н

и
й
 

р
ів

е
н
ь
 в

о
д

и
 

Д
и
н
а

м
іч

н
и

й
 р

ів
е
н

ь
 

в
о
д

и
 

Г
л

и
б

и
н
а
 

за
н
у
р
е
н
н
я
 

н
а
с
о
с
н
о
го

 а
гр

е
га

т
у
 

П
о
т
у
ж

н
іс

ть
 

№
 н

а
с
о
с
н
о
го

 

а
гр

е
га

т
у
 

О
б

'є
м

 Р
Ч

В
 

1 1990 30 19,6 

2 1978 406 98,6 133 145,4 500 2 

2*6000 
4 1977 482 88 154 164 250 3 

5 1990 500 87 118 148 630 4 

   86 93 113,3 630 5 

2 1960 30 37,7 

1 1981 670 81 103 137   

6000 

2 1983 670 82 116 131,5 630 1 

      630 2 

4 1983 670 81 122 142 630 3 

5 1991 508 115 133 150,6   

3 1967 35 18,5 

1 1991 725 89 155 164 630 1 

6000 
2 1990 785 84 133 142 320 2 

      500 3 

      250 4 

4 1971 50 17,3 

1 1996  84 114 140 630 1 

2*3000 

1*6000 

2 1993 610 91 109 113,4 630 2 

3 1992 611 95 109 129 320 3 

5 1992 610 84 133 153 630 4 

5 1979 50 37,2 

2 1987 823 76 126 147   

2*6000 

4 1979 825 80 132 154 630 1 

6 1980 820 79 173 174 630 2 

7   77 100 116,7 320 3 

8 1985 830 75 159 166 630 4 

∑  195 130,3 18       20 48000 

 

Перспективні запаси підземних вод водоносного комплексу в районі м. Полтава визначені в 
кількості 362, 0 тис. м3/добу. 

Вода цього горизонту відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). 
Аналіз та контроль за якістю питної води здійснює власна хімбаклабораторія, яка 
атестована на проведення аналізів питної води за 22 показниками. Результати аналізу за 

2000÷2014 рр. наведені у таблиці 2. Типи вод  хлоридно-гідрокарбонатні натрієві, 

мінералізація не перевищує 0,8÷0,9 г/ дм3, жорсткість  0,6÷0,8 ммоль/дм3. Динаміка зміни 
вмісту деяких специфічних речовин наведена на 3.5.-3.6. 
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Рис. 3.5. Динаміка зміни мінералізації в період 2000÷2014 рр. відповідно у водозаборах 1, 2, 
3, 5. 

Загалом, рівень сухого залишку у питній воді знаходиться в нормативних межах.  

Динаміка показників вмісту фтору у питній воді є нестабільною, на деяких 
свердловинах спостерігається перевищення нормативів, що у свою чергу може призвести 
до негативних наслідків захворювання людей. 
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Рис. 3.6. Динаміка зміни вмісту фтору в період 2000÷2014 рр. відповідно у водозаборах 
1, 2, 4, 3, 5. 

Полтава відноситься до найзабрудненішої фтором – четвертої провінції України, де його 
вміст складає більше 1,5÷3,0 мг/л. В цілому, всю територію області умовно можна віднести 
до фтороносної гідрохімічної провінції, де в багатьох населених пунктах питні води 
характеризуються вмістом фтору від 2,5 до 8,8 мг/л. У зв’язку з цим, однією з 
найактуальніших проблем при використанні питних вод є проблема їх очистки від 
фтору. Розробка принципово нової технології дефторування вод дозволить вирішити одну 
з актуальніших соціально-екологічних проблем не тільки міста, а й України. 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка зміни вмісту заліза в період 2000÷2014 рр. відповідно у водозаборах 1, 4, 
5. 

В цілому динаміка вмісту загального заліза є нестабільною, спостерігаються перевищення 
ГДК за деякими свердловинами. Аналіз динаміки концентрації хлоридів у питній воді 
показав, що відбувається перевищення ГДК практично на всіх водозаборах м. Полтави. 

 

Таблиця 3.1.17. Результати аналізу питної води в м. Полтава у 2010 і 2014 роках (за даними 
КП «Полтававодоканал», максимальне значення) 
 

№ Найменування Одиниця ПДК 2010 2014 Зміна 
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з/п показників вимірювання показника 

1 Запах Бали 2,0 0 1  

2 Присмак Бали 2,0 0 1  

3 Кольоровість Град. 20,0 0 5  

4 Мутність мг/дм3 1,5 0,26 0,58  

5 Активна реакція рН  6,0-9,0 8,2 8,2  

6 Лужність мг-екв/дм3 0,5-6,5 6,2 5,8  

7 Сухий залишок мг/дм3 1000,0 966,0 951,0  

8 Кальцій Ca мг/дм3 
Не 

норм 
-  

 

9 Магній Mg мг/дм3 
10,0-
80,0 

-  
 

10 Залізо Fe мг/дм3 0,3 0,209 0,042  

11 Азот амонійний NH4
+ мг/дм3 2,0 0,701 0,42  

12 Азот нітритів NO2
- мг/дм3 1,0 0,087 0,064  

13 Азот нітратів NO3
- мг/дм3 45,0 0,62 0,09  

14 Жорсткість загальна мг-екв/дм3 7,0 0,55 0,76  

15 Хлориди Cl- мг/дм3 350,0 343,64 307,0  

16 Сульфати SO4
2- мг/дм3 500,0 90 90,94  

17 
Окислюваність 
перманганатна  

мг/дм3 4,0 3,65 1,69 
 

18 Фтор F мг/дм3 0,7-1,5 1,49 1,34  

19 Марганець Mg мг/дм3 0,1 0,002 0,001  

20 Молібден Mo мг/дм3 0,25 0,0025 0,0025  

21 Мідь Cu мг/дм3 1,0 0,02 0,005  

22 Цинк мг/дм3 5,0 0,026 -  

23 Свинець мг/дм3 0,03 0,011 -  

24 Миш’як мг/дм3 0,05 0,01 -  

Активний хлор в хлорованій питній воді 

1 Вільний мг/дм3 0,3-0,5 - -  

2 Зв’язаний мг/дм3 0,8-1,2 - -  

Бактеріологічне дослідження 

1 Кількість засіяної води мл 333,0 - -  

2 Кількість колоній в 1 мл  100 0 0  

3 Титр Колі  >333 - -  

4 Індекс Колі  <3 <3   

 

У результаті водопідготовки та проходження води в міській водопровідній мережі вона 
змінює свої властивості не в кращу сторону. Найгірша ситуація спостерігається в 
джерелах децентралізованого водопостачання, де кількість проб, які не відповідають 
стандартам, досягає 74%. Внаслідок застарілості водопровідних мереж та можливості 
потрапляння до них різноманітних забруднювачів, на станції ІІ-го підйому проводять 
хлорування води з метою дезінфекції. В якості знезаражуючого реагенту на 5 насосних 
станціях II-го підйому: водозаборах №1, №2, №3, №4, №5 використовується розчин 
товарного гіпохлориту натрію (NaCLO) марки «А». 

При несприятливій епідеміологічній ситуації (у періоди повеней, паводків, спалахів 
інфекційних захворювань) на вимогу санепідемстанцій доза залишкового хлору у воді може 
бути збільшена в два і більше рази. (влітку – іноді до 1,2 мг/дм3 ) згідно вимог Державних 
санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної до споживання 
людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10 п.3.14)»  

Протяжність водопровідних мереж складає 657,49 км, з них ветхі та аварійні 200,33 км 
(30,47%). 56 підвищувальних насосних станцій ІІІ-підйому подають воду для забезпечення 
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відповідного тиску у багатоповерхових будинках. 

Визначальним параметром роботи системи водопостачання є показник обсягів води від її 
підйому до надходження споживачам. Ліміт забору води, затверджений дозволом на 
спеціальне водокористування, складає 34249,702 тис.м3/рік; 96790,61 м3/добу. 

Динаміка обсягів води по окремих етапах та за роками наведена в таблиці 3.1.18. Виходячи 
з представлених даних, обсяги води, піднятої підприємством з 2010 по 2014 роки 
скоротились. 

Динаміка обсягів реалізованої води за останні 5 років становить наведена на рис. 3.8. 

Таблиця 3.1.18. Динаміка розподілу обсягів води по окремих етапах 

№ Найменування показника 
за роками 

2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Піднято води, тис. м3/рік 27142,3 26551,0 26866,6 24720,3 24356,0 

2.  Подано у мережу, тис. м3/рік 27092,0 26485,2 26717,5 24466,1 24107,2 

3.  Реалізовано води, тис. м3/рік      

 усім споживачам 18100,6 17841,7 17584,7 18252,3 17605,3 

 населенню 15037,0 14862,1 14645,7 15483,8 13914,8 

4.  

Витрати, витоки та втрати води,  

тис. м3/рік 
9041,7 8709,1 9281,9 6467,96 6750,67 

 втрати при підйомі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 технологічні витрати в мережі 0,6* 1,5* 1,8* 492,7* 448,6* 

 втрати в мережі 9041,1 8707,6 9280,1 5975,3 6302,1 

5.  
Середньодобова подача питної 
води, тис. м3/добу 

74,2 72,5 73,0 67,03 66,76 

 усім споживачам 74,2 72,5 73,0 67,03 66,76 

 населенню 61,8 60,4 60,8 55,83 55,60 

 

Технологічні витрати води в період 2013÷2014 рр. мали тенденцію до значного збільшення 
у зв’язку зі збільшенням обсягу ремонтних робіт з перекладки аварійних ділянок мереж, 
водогонів та збільшення обсягу планово-попереджувальних ремонтів в системах 
водопостачання та водовідведення, згідно вимог п.9.5.11 «Правил технічної експлуатації 
систем водопостачання та каналізації населених пунктів України» (Затверджених наказом 
Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N30 ), та табл. 9.1 п.2.1 «Положення про 
проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-
каналізаційного водогосподарства» (Наказ Держжиткомгоспу України № 63 від 08.08.97). 

Зменшення обсягів піднятої води (І-ий підйом) та подачі води (ІІ-ий підйом) станом на 2014 
рік проти факту 2010 року пов’язано з об’єктивними факторами. Скорочення обсягів 
підняття води відбувається через зменшення потреби у воді споживачів, це викликано в 
основному зростанням споживачів, які ведуть облік водоспоживання за рахунок лічильників. 

З кінця 2012 року підприємство підсилило роботу зі скорочення втрат та витрат води. З цією 
метою система водопостачання м. Полтава була розподілена на 6 зон, з облаштуванням 
приладів обліку води в кожній зоні. 

Загальні обсяги витрат, витоків та втрат води в процесі її виробництва за вказаний період 
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змінювались таким чином: 9,0; 8,1, 9,3, 6,5, 6,8 млн. м3/рік.  

 

Рисунок 3.8.  Динаміка розподілу обсягів води. 

Показник середньодобової подачі води усім споживачам протягом останніх років поступово 

скорочувався з 74,4; 72,7; 73,6; 67,72; до 66,72тис. м3/добу, в т.ч. населенню  з 61,8; 60,4; 
60,8; 55,83; до 55,60 тис. м3/добу. При цьому частка населення (у загальній величині 
зазначеного показника) майже не змінювалась і становить 93,17 % . 

 

Рисунок 3.9. Середньодобова подача питної води в період 2010÷2014 рр. 

Проведений всебічний аналіз технічного стану системи централізованого питного 
водопостачання та фінансово-економічної ситуації підприємства водопровідно-
каналізаційного господарства м. Полтава виявив наступні ключові проблеми: 

- Незадовільний технічний стан водопровідних мереж – понад 80,3% труб мають 
зношеність більше 45,23%, що призводить до погіршення якості послуг з 
водопостачання, щороку збільшується кількість аварійних ситуацій. 
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- Дуже низький рівень проведення заміни водопровідних мереж. 

- Низький коефіцієнт корисної дії існуючого насосного обладнання насосних станцій 
I, II, III – підйому (не ефективне використання електроенергії). 

- Значний рівень втрат і не облічених витрат води з водопровідних мереж, який 
станом на 1.0.15 р. складає 27,72%. 

- Відсутність загально будинкових засобів обліку води в житловому фонді м. Полтава. 

На основі зібраних вихідних даних, узагальнення ретельного аналізу технічного стану 
систем водопостачання м. Полтава складено перелік найбільш проблемних питань, які 
мають місце у системі водопостачання. Для їх вирішення передбачено здійснити відповідні 
заходи. 

№ Назва заходів Роки 

1 Розробка нової технології дефторування води  

2 Забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів   

3 Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання   

4 Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів   
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Утилізація стічних вод 

Каналізація (утилізація стічних вод) є одним з видів інженерного обладнання і благоустрою 
населених пунктів, житлових, громадських і виробничих будівель, що забезпечують 
необхідні санітарно-гігієнічні умови і високий рівень зручностей для праці, побуту і 
відпочинку населення. 

Місто Полтава станом на 01.01.2016 року забезпечене каналізаційною мережею не 
повністю. Каналізаційні самопливні мережі міста Полтави почали будуватися ще у 1925 році 
і мали один басейн каналізування. Із розвитком міста, розбудовою мікрорайонів та 
промислових зон виникла необхідність у будівництві нових очисних споруд, що були 
побудовані у с. Затуріно, а згодом і у с. Супрунівка.  
На сьогодні кількість басейнів каналізування налічує 19шт., протяжність каналізаційних 
мереж міста складає 366,72 км із них: колектора - 58,05 км, вуличні - 158,23 км, внутрішньо 
квартальні та дворові - 150,44 км 
Система побутової каналізації міста складається на основі двох басейнів каналізування. 
Перший каналізаційний басейн охоплює територію північно-західного та південно-західного 
районів міста. Стічні води цього басейну самопливними колекторами, насосними станціями 
та головною насосною станцією перекачуються на Супрунівські каналізаційні очисні 
споруди повної біологічної очистки з доочищенням на біоставках потужністю 100 тис.м3 на 
добу. На сьогоднішній день пропуск стічних вод складає близько 65 тис.м3 на добу. 
Другий каналізаційний басейн охоплює територію центральної частини міста. 
Каналізування цього басейну здійснюється в основному двома районними колекторами — 
Південним та Східним. Стічні води від мікрорайону Левада разом зі стоками, які надходять 
у Південний та Східний колектори, подаються на насосну станцію (по вул. Соціалістичній) 
та перекачуються на Затуринські очисні споруди, потужність яких становить 30 тис. м3 на 
добу. На очисних спорудах здійснюється механічна і повна біологічна очистка стоків міста з 
використанням первинних відстійників, аеротенків, вторинних відстійників. 
Стічні води від населення і промислових підприємств Затуринського промвузла м. Полтави 
надходять на каналізаційну насосну станцію, звідки подаються в камеру гасіння швидкості і 
поступають на технологічну чергу очисних споруд. Очистка стічних вод здійснюється на 
спорудах механічної та біологічної очистки з наступною доочисткою в біологічних ставках 
та скидом в р. Коломак. 
Стічні води від населення і промпідприємств Супрунівського промвузла м. Полтави 
надходять на головну насосну станцію, звідки насосами по трьом напірним трубопроводам 
подаються в камеру гасіння і далі розподіляються по трьом чергам очисних споруд. 
Потужність Супрунівської каналізаційної очисної станції - 38000 - 45000 м3/добу. 
Якість стічної води на початку та по закінченню процесу очищення стічних вод приведено у 
таблиці 3.1.19. 

Таблиця 3.1.19. Характеристика якості стічних вод у 2010 та 2014рр. 

Показник 
Од. 
вим 

Супруновські КОС Затуринські КОС 

2010 р 2014р. 2010 р 2014р. 

Вхід 
Вихі

д 
% Вхід 

Вихі
д 

% Вхід 
Вихі

д 
% Вхід 

Вихі
д 

% 

рН  7,79 8,1 * 7,9 8,1 * 7,5 7,7 * 7,5 7,78 * 

БПК5 мг/л 364,
0 

8,34 97,
7 

358,
0 

8,56 97,
6 

271,
8 

6,34 97,
6 

244,
5 

6,45 97,
4 

Азот 
амонійний 

мг/л 53,0 1,13 97,
8 

1,13 0,29 74,
3 

38,0 0,32 99,
1 

41,3 0,29 99,
3 

Нітрити мг/л - 0,43 * 0,43 0,05 88,
3 

н/в 0,19  н/в 0,22  

Нітрати мг/л - 12 * 12,0 0,38 96,
8 

н/в 34,8  н/в 35,07  

Фосфати мг/л 9,7 6,6 31,
9 

9,6 7,88 17,
9 

7,3 5,4 26 7,25 5,47 24,
5 

Сульфати мг/л 125,
1 

118,6 5 99,0
6 

95,6 40,
3 

82,3 101,0 * 91,6 104,0 * 

Хлориди мг/л 253,
5 

239,3 5,6 252,
1 

237,1 6 304,
2 

288,0 52,
6 

311,
2 

299,2 38,
5 
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СПАР мг/л 0,1 0,02 80 0,1 0,035 65 0,36 0,09 75 0,29 0,04 86,
2 

ХПК мг/л 441,
7 

43,08 90,
2 

494,
7 

45,1 90,
8 

350,
2 

68,9 80,
3 

411,
0 

72,9 82,
2 

Залізо заг мг/л 1111
,27 

0,17 86,
6 

0,93 0,2 78,
5 

2,26 0,34 84,
9 

2,85 0,39 86,
3 

*  - після очистки концентрація забруднюючих речовин збільшується 

З таблиці видно, що рівень очищення стічних вод протягом досліджуваного періоду в 
цілому відповідає встановленим нормативам. 

Інформація про ступінь очистки очисних споруд за окремими речовинами наведена в 
таблиці 1. Вміст сульфатів, нітритів та нітратів після очистки підвищується. 

Необхідно враховувати те, що застосовуються на практиці недосконалі та застарілі 
методики аналізу та контролю вмісту деяких речовин: загальний фосфор, азот, 
розчинений кисень (в загалі не визначається). Тому, для забезпечення дотримання 
нормативних вимог щодо вмісту забруднюючих речовин в контрольних створах доцільно 
впровадити Європейські методики аналізу та контролю якості вод. 

З кожним роком технічний стан каналізаційного господарства міста погіршується, 
це обумовлено зношенням основних фондів, закінченням нормативних термінів 
експлуатації, тривалим впливом агресивного середовища на матеріал труб. На протязі 
останніх десятиліть особливу тривогу викликає інтенсивне порушення магістральних 
колекторів з залізобетонних труб, значна кількість яких побудована 35-50 років тому на 
глибині від 8-10 м залягання в районах щільної міської забудови. Характеристика технічного 
стану споруд каналізаційного господарства наведена в таблиці 3.1.20. 

Таблиця 3.1.20. Технічний стан каналізаційних споруд м. Полтава 

№ з/п Споруда 

Зношеність, %  

Затуринські КОС Супруновські КОС 

1 Камера гасіння 93 29 

2 Приміщення решіток 36  

3 Пісколовки 73 70-83 

4 Піскомайданчики 53  

5 Розподільча камера первинного 
відстійника 

51  

6 Первинні відстійники 59 70 

7 Жирові колодязі 51  

8 НССО 31  

9 Аеротенк 56 60-63 

10 Розподільча камера вторинного 
відстійника 

51  

11 Вторинні відстійники 36 70 

12 Камера випуску мулу 43  

13 Хлораторна 50  

14 Резервуар активного мулу 30  

15 Мулокомпресорна 39  

16 Мулові площадки 59 79-97 

17 НС подачі стоків на біоставки 42 57 

18 Резервуар очищеної води 42  

19 Біоставки 59 31 

20 Скидний канал 59  

21 Бризкальний басейн 53  

 

Загальна чисельність каналізаційних насосних станцій за останні 8 років збільшилась з 12 
(у 2004 р.) до 19 (у 2014 році). Проектна потужність каналізаційних насосних станцій, 
становила у 2012 році – 192,3 млн. м3/рік; але їх фактична потужність у цей період - 31,4 
млн. м3/рік, тобто у теперішній час задіяні лише біля 16,3% наявних потужностей 
каналізаційних насосних станцій. Але у зв’язку із тим, що частина насосного та 
електричного обладнання, встановленого ще у 60-90-х роках минулого століття, 
сильно застаріла і не відповідає сучасним вимогам енергоефективності, це 
призводить до значної частки затрат на електроенергію у собівартості послуг з 
водовідведення. 
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Встановлене насосне обладнання, чисельність якого в останні роки збільшилось з 58 до 78 
одиниць, потребує суттєвого оновлення.  

Підприємство КП ПОР «Полтававодоканал» м. Полтава експлуатує дві КОС з повним 
біологічним очищенням стоків, а саме: 

- у с. Затурино, фактична потужність - 21,0 тис. м3/добу; 

- у с. Супрунівка, фактична потужність - 40,0-45,0 тис. м3/добу. 

Чисельність населення, охопленого послугами централізованого водовідведення, протягом 
останніх 5 років поступово зростало з 223,9 до 245,2 тис. чол. (у відсотках до загальної 
чисельності це становило від 73,7 до 78,55 %). 

Виробничі показники системи водовідведення міста в останні п’ять років зазнали наступних 
змін. Загальні обсяги зібраних стічних вод протягом 2010-2011 років поступово 
збільшувались, а з 2012 року стали зменшуватись до 23,06, млн. м3/рік порівняно з 2010 
роком, у 2011 році становили 24,06 млн. м3/рік, а в 2012 знизились і складають 23,24 млн. 
м3/рік, станом на 2013 рік становили такі показники – 22,60 млн. м3/рік, а у 2014 році-21,62 
млн. м3/рік (таблиця 3.1.22), динаміка обсягів стічної води по окремих етапах та за роками 
приведена на рис 3.10.  

 

Рис. 3.10. Динаміка розподілу обсягів стічних вод за 2010-2014 рр.  

Підприємство має достатньо потужностей каналізаційних очисних споруд для 
очищення зібраних стічних вод та повного циклу біологічного очищення. 

 
 

 

 

 

Таблиця 3.1.21. Характеристика потужностей каналізаційних очисних споруд 

№ Найменування показника за роками 

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

Зібрано Очищено Повне біологічне 
очищення

м
л
н
.к
у
б
.м
/р
ік 2010

2011

2012

2013

2014



 Голік Юрій  
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Природні ресурси та екологічна інфраструктура» 
 

799 

Виконавець: 

799 

Виконавець: 

2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Зібрано води, тис. м3/рік 23,068 24,064 23,24 24,604 21,62 

2.  
Одержано з інших систем каналізації, тис. 
м3/рік 

- - - - - 

3.  Пройшло через очисні споруди, тис. м3/рік 23,068 24,064 23,24 24,604 21,62 

4.  
Пройшло повне біологічне очищення, тис. 
м3/рік 

23,068 24,064 23,24 22,604 21,62 

 
Проектна потужність двох каналізаційних очисних споруд становить- 47,5 млн. м3/рік, при 
цьому їх фактична потужність у цей період з 2010-2014р. коливалась в діапазоні 22,62-24,06 
млн. м3/рік, тобто у теперішній час задіяні лише біля 50% наявних потужностей 
каналізаційних очисних споруд. 
Існуючих потужностей каналізаційних очисних споруд вистачає для очищення всього обсягу 
стічних вод міста.  
Каналізаційні мережі. Протяжність каналізаційних мереж за останні 5 років зросла з 355,1 
до 366,72 км. У структурі каналізаційних мереж основна частка припадає на вуличні мережі, 
яка становить 43,15 % (158,23 км); внутрішньоквартальні мережі, становлять – 41,0 % 
(150,44 км), головні колектори складають – 15,85% (58,05 км). 
Технічний стан каналізаційних мереж на протязі останніх років залишається не 
задовільним. Станом на кінець 2014 ріку потребує заміни 101,3 км або 27,9%. Загальна 
кількість аварій на каналізаційних мережах протягом останніх років знизилась (у 2010 р. 
було зафіксовано 73 аварії, у 2014 р. - 57), але об’єми аварійних робіт збільшилися, так як 
виходять з ладу окремі ділянки колекторів, протяжністю від 50 м до 100 м і більше, при 
цьому показник аварійності, який визначається через величину кількості аварій на одиницю 
мережі, також зменшився з 0,21 до 0,13 аварії на 1 км мережі. 
Проведеній всебічний аналіз технічного стану системи централізованого водовідведення, як 
в цілому, так і по окремих її складових, та фінансово-економічної ситуації підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства м. Полтава виявив наступні ключові проблеми: 

- Висока зношеність каналізаційної мережі – понад 83,86% труб мають зношеність 
більше 50%. 

- Низький рівень проведення заміни мереж. 
- Висока аварійність на каналізаційній мережі. 
- Недостатня ефективність використання електроенергії на каналізаційних насосних 

станціях та очисних спорудах через наявність застарілого обладнання, яке не 
відповідає сучасним вимогам енергозбереження. 

- На основі зібраних вихідних даних, аналізу технічного стану системи 
водовідведення м. Полтава, було виявлено ряд недоліків. Для їх вирішення потрібно 
здійснити відповідні заходи: 

- Забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів. 
- Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів. 
- Підвищення рівня екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.  

1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів: 
Фактичне використання виробничої потужності об’єктів водовідведення та очищення стоків 
складає близько 70% від проектної. З огляду на це існуюче енергоспоживаюче обладнання 
потребує заміни, модернізації обладнання. 

2. Заходи щодо підвищення рівня екологічної безпеки та охорони навколишнього 
середовища: 

В наслідок ураження корозією, залізобетоні труби колектору почали виходити з ладу. 
Відбулися численні руйнування верхнього зведення колектору з перекриттям руху стоків, 
що призвело до їх масових виливів; попадань стоків у поверхневі водойми; ураження 
ґрунтових вод, підняття їх рівня; підтоплень підвалів та заглиблених інженерних комунікацій, 
які розташовані поряд (тепломереж, телефонної каналізації, тощо).  
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Внаслідок негерметичності колекторів ґрунт стає просадним, що призводить до його зсувів, 
просідань фундаментів будівель і споруд, збільшує ризик їх руйнації.  

Постійно надходять приписи з боку екологічних служб та інспекції по контролю за 
благоустроєм та санітарним станом міста. Збільшуються звернення та скарги від мешканців 
щодо погіршення екологічного стану міста. 
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Тверді відходи 

Генерація твердих побутових відходів 

У місті Полтаві проблеми твердих побутових відходів (ТПВ) є одними із неоднозначних і 
складних для вирішення з екологічної та соціально-економічної точки зору. За даними 
управління ЖКГ щорічно утворюється близько 600 тис. м3 ТПВ, які вивозяться на звалище, 
а їх накопичений обсяг перевищує 3 млн. тонн.  ТПВ є джерелом вторинних матеріальних 
та енергетичних ресурсів, а також вони суттєво впливають на стан навколишнього 
природного середовища, що вимагає застосування сучасного підходу до формування та 
розвитку даною сферою у місті з метою поліпшення їх використання, мінімізації утворення 
й забезпечення екологічної безпеки при поводженні з ними. 

У місті Полтаві (за даними статистичної звітності) спостерігається тенденція зростання 
обсягу утворення ТПВ з 2004 року при урізноманітненні їх складу, фізичних та хімічних 
характеристик, а також щорічне зростання кількості ТПВ на душу населення (рис.3.12), що 
є загальною тенденцію, характерною для Полтавської області.  

 
Рис.3.12. Динаміка обсягу утворення ТПВ у місті Полтаві, тон. 

 

Оцінка обсягів  утворення ТПВ за кварталами (на прикладі даних УЖГ у 2013 році) 
характеризуються такими показниками: 

1 квартал – 127115,60  м3 (26,3%); 

2 квартал – 119518,30  м3 (24,7%); 

3 квартал – 120731,00  м3 (24,95%); 

4 квартал – 116434,67  м3 (24,05%); 

  Останні роки (2007-2014 рр.) характеризуються найбільшим утворенням ТПВ у 1 кварталі, 
що скоріше пов’язане з новорічними святами та їх обов’язковими атрибутами (ялинками), 
найменшим – у 4, що обумовлено якісною зміною складу ТПВ за рахунок використання 
продуктів харчування з дач та городів й зменшенням пакувальної складової. 

Морфологічний склад ТПВ у м. Полтаві приведений на рис.3.13. Останнім часом, у 
загальному складі ТПВ значно зріс обсяг  полімерних відходів, скла,  паперу та картону, 
причиною цього, в першу чергу, є зростання обсягу пакувальних матеріалів, їх 
урізноманітнення. Обсяг небезпечних відходів у складі ТПВ перевищує 2000 т. щорічно, які 
вивозяться на звалище. Все це потребує проведення заходів щодо мінімізації ТПВ ще у 
джерелах їх утворення. 
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Рис.3.13. Морфологічний склад твердих побутових відходів у м. Полтаві (за даними COWI) 

 

З 2007 року у м. Полтаві впроваджено контейнерний спосіб збирання відходів по валовій 
(унітарній) системі, що включає станом на 1.01.2016 р. 1936 євроконтейнерів  місткістю 1,1 
м3, 1087 контейнерів  місткістю 0,65-0,75 м3, які обслуговують  36 спеціалізованих 
автомобілів для вивезення ТПВ (табл. 3.1.22) 

Процент охоплення населення послугами із збирання та видаленням ТПВ станом на 
01.01.2016 року- 100,0% (рис.3.14). У ролі основного перевізника виступає Полтавське-
КАТП-1628, яке належить до комунальної власності Полтавської міської громади. 
Чисельність працюючих на даному підприємстві складає 215 чол. Перевезення відходів 
здійснюється планово-регулярно за 15-ти маршрутними графіками: 

- 7 маршрутних графіках по очистці євроконтейнерів (працюють сміттєвози КО-427-
32 із заднім завантаженням ТПВ; 

- 1 маршрутний графік по очистці звичайних контейнерів місткістю 0,65 – 0,75 м3 
(великовантажний КО-435 із боковим завантаженням ТПВ); 

- 4 маршрутні графіки по очистці звичайних контейнерів  місткістю 0,65 – 0,75 м3 
працюють КО-413 та КО-431 з боковим завантаженням ТПВ); 

- 3 маршрутні графіки, на яких працюють сміттєвози КО-413 та КО-431 
безконтейнерним методом.  

Важливою проблемою у місті зостаються негабаритні відходи, які спричиняють утворення 
несанкціонованих звалищ у районі розміщення контейнерних майданчиків. Вивіз 
негабаритних відходів здійснює Полтавське КАТП-1628 шляхом організації роботи 
вантажних автомобілів з вантажниками. Вирішення даної проблеми потребує 
запровадження планової системи збору від населення негабаритних відходів, а також 
предметів побуту, відпрацьованих електротоварів та небезпечних відходів. Це передбачає 
необхідність проведення психологічної роботи серед населення, будівництва майданчиків 
для збору даних відходів, розробки плану щодо їх збору та визначення можливостей 
утилізації. 
Поводження із зібраними ТПВ у м. Полтаві на даний час включає єдиний метод – 
ліквідаційний (вивезення на міське звалище ТПВ). Фактичне вивезення відходів на 40-
50% більше від передбачених Нормами (договорами). 

Більшість із ресурсоцінних матеріалів, що входять до складу ТПВ вивозяться на міське 
звалище  й лише частково відсортовуються на окремі із них (рис.3.14.). Обсяги вивезення 
ресурсоцінних компонентів ТПВ недостатньо контролюються. Сортування відходів не є 
централізованим на міському звалищі ТПВ та здійснюється вручну з залученням сторонніх 

харчові відходи папір картон

полімерні відходи скло метали

горючі та садові відходи небезпечні відходи інші

У будинках приватного 

сектору 

На підприємствах 

невиробничої сфери 

У багатоквартирних 

будинках 
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фізичних осіб – підприємців на договірній основі.  
Міське звалище утворене на місці відпрацьованого піщаного кар’єру у 1953 році стихійно за 
750 метрів на південний схід від с. Макухівка. Існуюче звалище було створено та 
експлуатувалося без належного інженерного забезпечення. Площа звалища складає 17,4 
га, з них 16,9 га  відведено безпосередньо під «тіло» звалища. Звалище не впорядковане, 
повністю використані його можливості по прийманню та знешкодженню ТВ.  Орієнтовна 
товща відсипаних відходів складає 30 метрів. Співвідношення обсягів видалених на звалищі 
промислових відходів до побутових: 1/7. Пересипання здійснюється частково, в основному 
будівельними відходами. Борти звалища складені пісками бузького горизонту верхнього 
антропогену. Піски переважно дрібні, з коефіцієнтом фільтрації 3,13 м/добу. Це спричиняє 
високий рівень проходження фільтрату у верхні водоносні шари. Потужність водоносного 
комплексу – 73,9 метри.  Ущільнення здійснюється трьома бульдозерами  ДЗ-171 на шасі 
Т-130 та 1 шт. на шасі Т-150. На звалищі працює 8 шт. самоскидів (ЗИЛ), 3 шт. поливні-мийні 
машини.  

Теоретично за результатами розрахунків визначено, що за рік на міському звалищі ТПВ 
утворюється значна кількість звалищного газу на рівні 32625,311 тис. м3, з окремих 
органічних компонентів відходів потенційно може утворитися: з харчових відходів – 17291,5 
тис. м3 звалищного газу (або близько 53%), з паперу та картону – 13051,1 тис. м3 (близько 
40%), з іншої біомаси – 2283,8 тис. м3 (на рівні 7%).  Сумарні потенційні викиди 
забруднюючих речовин приведені на рис.3.15.  

Фільтрат накопичується з північного боку звалища ТПВ. Теоретично визначений 
потенційний обсяг фільтрату, що утворюється на звалищі складає 51975,2 м3/рік. 
Спостерігається  тенденція до щорічного зростання обсягу фільтрату, що потенційно 
утворюється у «тілі» звалища ТПВ,  та звалищного газу (рис.3.16). 

Оцінка рівня екологічної небезпеки звалища за допомогою еколого-аудиторської оцінки 
показала, що звалище ТПВ с. Макухівка має надзвичайно небезпечний рівень та потребує 
обов’язкових заходів щодо захисту, моніторингу та припинення експлуатації. Для 
моніторингу впливу міського звалища на підземні води облаштовано три спостережні 
свердловини за 75-95 м від північного периметру обвалування, одна – на території промзони 
(північна сторона).  
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Рис. 3.14. Коефіцієнт  утилізації  ресурсоцінних фракцій  у складі ТПВ у місті Полтаві (за 
даними 2013 р.) 
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Проведені аналізи стану підземних вод у спостережних свердловинах  показали, що у місці 
розташування звалища спостерігається перевищення ГДК за такими показниками: лужність, 
окислюваність, зважені речовини, загальна жорсткість, а також перевищення нормативного 
рівня марганцю, заліза загального, аміаку (табл. 3.1.23). 
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Рис.3.15  – Потенційна маса викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від міського 
звалища ТПВ (2013 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.16. Динаміка обсягів біогазу та фільтрату, що надходять у навколишнє природне 
середовище  від міського звалища ТПВ 

Дослідження якості ґрунтів у районі розташування міського звалища ТВ приведені у таблиці 
3. 1.23 

Таблиця 3.1.22. Дослідження якості підземних вод у спостережних свердловинах  у місці 
розташування міського звалища ТПВ* 

Показники 
Нормативне 

значення  

Результати аналізу у свердловині технічного 
контролю у місці розташування звалища 

( 15.07.2013) 
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рН 6-9 8,04 8,8 8,6 

БПК-5, мгО2/дм3 - 15 13,8 27,6 

Окислюваність, 
мгО2/дм3 

4,0 23,4 25,2 25,9 

Лужність, мг*екв. 6,5 7,6 92,0 76,0 

Загальна 
жорсткість, 
мг*екв./дм3 

7,0 12,0 10,2 10,8 

Сухий залишок, 
мг/дм3 

1000 623,5 596,5 593,0 

Марганець, мг/дм3 0,1 0,79 1,69 6,4 

Залізо загальне, 
мг/дм3 

0,3 2,48 12,3 11,8 

Хлориди, мг/дм3 350 360,25 246,28 279,03 

Сульфати, мг/дм3 500 141,1 121,56 144,4 

Нітрити, мг/дм3 3,3 0,886 0,811 0,813 

Нітрати, мг/дм3 45 4,6 11,14 12,37 

Аміак, мг/дм3 2 0,933 8,53 8,8 

Нафтопродукти, 
мг/дм3 

0,3 н/в н/в н/в 

Мідь, мг/дм3 1 0,9 0,83 0,88 

Цинк, мг/дм3 5 1,6 2,2 1,96 

СПАВ, мг/дм3 - 0,211 0,187 0,164 

* - за даними санітарно-епідеміологічної служби. 

Таблиця 3.1.23. Дослідження якості ґрунтів у районі розташування міського звалища ТВ* 

Показник (мг/кг) 

1 проба 
(територія 
звалища, 

глибина 30 
см) 

2 проба 
(територія 
звалища, 

глибина 30 
см) 

3 проба 
(границя 
звалища, 

глибина 30 
см) 

Висновок 

Азот  50,2  48,9  56,8  Підвищений вміст  

Фосфор  1,2  0,9  0,8  Дуже низький вміст  

Калій  2,8  3,1  3,0  Дуже низький вміст 

рН  9,8  8,5  10,1  Лужний  

Мідь  3,78  3,9  2,5  Перевищення ГДК  

Марганець  22,16  55,4  18,9 У нормі  

Залізо  15,7  30,3  10,9  Перевищення ГДК  

Цинк  28,9  55,2  25,6  Перевищення ГДК  

Хром  5,9  4,8  5,1  Перевищення ГДК  

Ртуть  0,2  0,18  0,3  Перевищення ГДК  

* - за даними санітарно-епідеміологічної служби. 
Таким чином, можна зазначити, що міське звалище ТПВ станом на 1.01.2016 р. ні за 

своїм екологічним станом не повинно приймати відходи.  
Постає необхідність у впорядкуванні звалища та переведення його у полігон твердих 

побутових відходів, що відповідає сучасним екологічним і санітарним вимогам, а в 
перспективі – будівництво сміттєсортувального заводу. 
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Однією із гострих проблем у місті Полтаві є наявність великої кількості несанкціонованих 
місць видалення відходів, які щорічно зростають. Так, тільки у 2013 році видалено 317  
несанкціонованих звалищ, площею 0,3 га, обсяг відходів – 146,398 м3. Дана проблема не є 
уособленою і є результатом недієвих соціально-психологічних, економічних та 
адміністративних інструментів управління сферою поводження з ТПВ у місті (рис.3.17). 
Рис. 3.18. Існуюча схема санітарної очистки міста Полтави 

Фінансування сфери поводження з ТПВ здійснюється за рахунок коштів, що надходять від 
населення, бюджетних установ, підприємств та організацій за збір транспортування та 
видалення відходів, яких явно недостатньо для повного покриття витрат у даній сфері. 
Відсоток платежів за збирання, транспортування та видалення ТПВ у середній заробітній 
платі населення міста Полтави становить 0,14%, що у 7 разів менше, ніж в європейських 
країнах, де такі витрати складають близько 1%. Потрібно відмітити, що низький рівень 
переробки та впровадження заходів щодо утилізації ТПВ спричинений невеликою за 
розміром платою, яка законодавчо встановлена за їх розміщення, що не може стимулювати 
утворювачів відходів до їх переробки 
 
Результати проведеного аналізу засвідчили дуже повільні темпи розвитку сфери утилізації 
небезпечних відходів у місті Полтаві. Враховуючи загальну ситуацію, щодо поводження з ТВ 
у місті Полтаві, основними завданнями розвитку даної сфери мають стати: 

- максимальне використання вторинних ресурсів та мінімізацію утворення  ТВ, що  
сприяє підвищенню сировинної забезпеченості господарчого комплексу міста та 
збереження первинних природних ресурсів; 

- безперервне інформаційне забезпечення процесу поводження з ТПВ; 
- створення системи економічних важелів, орієнтованих на розвиток регіонального 

ринку вторинних ресурсів;  
- організація нових виробничих потужностей з утилізації та переробки ТВ; збільшення 

об’ємів ТВ, що перероблюються із удосконаленням існуючих технологій, що 
покращує екологічну ситуацію в місті; 

- мінімізація утворення ”кінцевих відходів” з наступним їх екологічно безпечним 
захороненням; 

Станом на 1.10.2016 р. 100% території охоплено 

контейнерними майданчиками. 
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- створення системи стимулів для підприємств, що впроваджують мало- та 
безвідходні технології (оподаткування, кредитування) та утилізують відходи 
(замовлення на продукцію з вторсировини); 

- створення бази даних з технологій переробки відходів, що використовуються у 
даний час у місті та потенційно можуть бути використані; створення інформаційно-
консультативного центру для підприємств, установ і організацій з питань 
природоохоронної діяльності, й зокрема, поводження з відходами. 

 
Розвиток сфери поводження з ТПВ у місті Полтаві має бути направленим на вирішення 
пріоритетних питань щодо: 

1. забезпечення екологічно безпечного поводження з ТВ, яке включає:  
- інженерно-технологічне облаштування існуючого міського звалища, що відповідає 

сучасним екологічним та санітарним вимогам, переведення його у полігон ТПВ; 
- здійснення постійного моніторингу за станом навколишнього середовища у районі 

розташування міського звалища; 
- повне охоплення населення послугами з вивезення ТПВ, підвищення якості їх 

попереднього сортування;   
- ліквідація несанкціонованого видалення відходів у місті; 
- вирішення питання щодо збору та вивозу негабаритних відходів, відпрацьованих 

електротоварів та небезпечних побутових відходів; 
2. максимальної утилізації відходів та розвитку ринку вторинної сировини: 
- організація роздільного збору твердих побутових відходів на місці їх утворення з 

подальшою переробкою ресурсоцінних відходів; 
- стимулювання населення та підприємства, організації до збору та переробки 

ресурсоцінних фракцій ТВ, залучення приватного капіталу у дану сферу; 
- - будівництво сміттєсортувально-переробного  заводу; 
3. мінімізації утворення відходів: 
- підвищення рівня екологічної освіти щодо питань поводження з ТВ, проведення 

соціально-психологічних заходів; 
- формування дієвого економічного механізму управління сферою поводження з ТВ у 

місті; 
- розробки системи пільг для підприємств та населення, що мінімізують утворення 

відходів ще у джерелі утворення. 
 

  



 Голік Юрій  
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Природні ресурси та екологічна інфраструктура» 
 

809 

Виконавець: 

809 

Виконавець: 

Поводження з небезпечними  відходами 

У місті Полтаві (за статистичної звітністю, що проводилося до 2010 року та даними***) 
щорічно утворювалося близько 10 тис. тон небезпечних промислових відходів 1-3 класів 
небезпеки (табл. 3.1.24).  

Таблиця 3.1.24. - Утворення небезпечних відходів 1-3 класів небезпеки у місті Полтаві (тон) 

Клас 2005 рік* 2006 рік* 2007 рік* 
2008 
рік** 

2009 рік** 2010 рік 2013 рік 
2014 
рік 

1 50,67 40,33 40,05 96 68,83    

% до минулого 
року 

 79,59 99,32 239,69 71,70    

2 260,27 183,54 233,74 362,47 194,65    

% до минулого 
року 

 70,52 127,35 155,08 53,70    

3 14270,16 11202,44 7506,77 12638,97 8923,11    

% до минулого 
року 

 78,50 67,01 168,37 70,60    

Всього 14581,11 11426,3 7780,56 13097,44 9186,59 10238,8 16504,2 9723,1 

% до минулого 
року 

 78,36 68,09 168,33 70,14    

Примітка. * - за даними інвентаризації  підприємств міста; ** - за статистичними даними  
підприємств;***Поводження з відходами на Полтавщині. Монографія/ За 
ред..Голіка Ю.С. Ілляш О.Е..-Полтава: Полтавський літератор, 2009.-293с. 

  



 Голік Юрій  
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Природні ресурси та екологічна інфраструктура» 
 

810 

Виконавець: 

810 

Виконавець: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.3.19. Рух небезпечних відходів по класам небезпеки 

Примітка. * - за даними інвентаризації  підприємств міста; **- Поводження з відходами на 
Полтавщині. Монографія/ За ред..Голіка Ю.С. Ілляш О.Е..-Полтава: Полтавський 
літератор, 2009.-293с 

Ситуація щодо поводження з небезпечними відходами (І-ІІІ класів небезпеки) у місті Полтаві, 
яка склалася в період 2000-2009 рр., має такі основні тенденції: 

 як наслідок нераціональності поводження з відходами в місті спостерігається 
збільшення об’ємів накопичення промислових відходів у місцях організованого 
складування та на  територіях підприємств (Рис.3.19). У 2009 році обсяг видалених 
небезпечних відходів у місцях організованого складування та розміщених на території 
підприємств зріс майже у двічі у порівнянні з 2002 роком; 

 щорічно зменшується обсяг використання небезпечних відходів у місті Полтаві. Якщо у 
2005 році загальний обсяг використаних відходів склав 31%, у 2006 – 26%, у 2007 – 21%, 
то у 2009 році – близько 2%. У 2009 році утилізовано 17,86% від відповідного значення 
у 2001 році 

 залишається проблемою для міста вивіз відходів у місця неорганізованого складування; 

 значно зменшився обсяг небезпечних відходів, що знешкоджуються. Так у 2009 році 
знешкоджено близько 3% загального обсягу відходів від відповідного значення у 2001 
році. Але позитивним є те, що зріс обсяг знешкодження найбільш небезпечних відходів 
– 1 і 2 класу небезпеки .  
 

   Використано      Видалено у місця організованого складування та розміщено на 
території підприємств 

2005*     2006*      2007*      2009**  рік 

1-3 клас небезпеки 

68,7
22,3 22,4 39,9

191,5

161,2
211,4 154,8

2005*       2006*      2007*      2009**  рік 

3 клас небезпеки 

4439,3
3018,0

1566,5
173,7

9830,9

8184,4

5940,3 8749,4

2005*       2006*     2007*    2009** рік 

0,3 0,0 6,5 0,0

50,3
40,3 33,6

68,8

1 клас небезпеки 

4508,4
3040,3

1595,4 213,5

10072,7

8386,0

6185,2 8973,0

2 клас небезпеки 

2005*       2006*         2007*       2009** рік 
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Особливе місце в розділі небезпечні відходи займають медичні відходи ( або відходи 
лікувально-профілактичних установ (ЛПУ)), які потребують окремого обліку та організації 
належної системи поводження з ними. В Полтаві, як і в Полтавській області (як й у цілому в 
державі) відсутні єдині методи збирання, зберігання, утилізації та видалення відходів ЛПУ, 
хоча вже запропоновано проект закону поводження з медичними відходами. З 2010 року на 
базі Полтавського тубдиспансеру здійснювалося термічне спалювання  медичних відходів 
на спеціалізованій установці, але станом на 01.01.2016 року воно вже не проводиться за 
рядом технічних ускладнень та потребує залучення фахівців для його відновлення та 
роботи.  

Результати проведеного аналізу засвідчили дуже повільні темпи розвитку сфери утилізації 
небезпечних відходів у місті Полтаві. Однак, у цій галузі у місті існує передовий досвід й 
успішно впроваджуються окремі новітні технології поводження з відходами, що мають 
вагомий природоохоронний та енергозберігаючий ефект (табл.3.1.25)  
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Таблиця 3.1.25.Основні показники поводження з небезпечними відходами у місті Полтаві ( за даними статистичних звітностей) 

Напрями поводження з 
відходами 

роки 

2001 2009 % до 
2001 р. 

2001 2009 % до 
2001 р. 

2001 2009 % до 
2001 р. 

2001 2009 % до 
2001 р. 

1 клас небезпеки 2 клас небезпеки 3 клас небезпеки Всього 

Утворено небезпечних 
відходів 

46,7 68,830 147,4 674,6 194,6 28,85 12595,6 8923,1 
 

70,84 20516 9186,58 45,1 

Використано 12,09 0 - 33,75 39,873 118,3 636,32 173,674 27,29 1195,7 213,54 17,86 

Знешкоджено 0 289,297 - 0 0,948 - 6152,18 0 - 9747,1 290,25 2,98 

У тому числі спалено 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Передано відходів 
іншим підприємствам 

55,2 129,272 118,2 741,4 237,82 31,98 12876,5 8969,73 69,66 20934,6 9336,83 44,6 

Вилучено відходів з 
інших причин (у т.ч. 
випарування, витікання, 
пожежі тощо) 

0 0,002 - 0 0 - 0 0 - 0 0,002 - 

Направлено у сховища 
організованого 
складування 

6,45 0 - 20,97 0 - 368,37 2,540 0,69 636,7 2,540 0,40 

Направлено в місця 
неорганізованого 
складування 

35,03 0 - 505,95 0 - 9446,7 0,849 0,01 3564, 9 0,849 0,02 

Наявність небезпечних 
відходів у спеціально 
відведених місцях або 
на території підприємств 

0 80,170 - 120,7 120,174 99,6 2204,23 723,24 32,81 15184,3 923,582 6,08 

 

 

 



 Голік Юрій  
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Природні ресурси та екологічна інфраструктура» 
 

813 

Виконавець: 

813 

Виконавець: 

Таблиця 3.1.26. Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері 
поводження з небезпечними відходами у місті Полтаві (за даними Департаменту екології та 
природних ресурсів Полтавської ОДА, Екологічний паспорт Полтавської області, 2015 рік.) 

№ 
п/п 

Назва Місце знаходження 
Спеціалізація (операції та види 

небезпечних відходів) 

1. ВАТ «Обласне 
виробничо-заготівельне 
підприємство «Полтава-
вторресурси» 

36037, м. Полтава, 
пр.-т Миру, 10 

Збирання, зберігання відпрацьованих 
батарей свинцевих акумуляторів 

2. Приватне підприємство 
«Вторма-Центр» 

36010, м. Полтава, 
вул. Квітки Цісик, 
буд.15 

Збирання, зберігання відпрацьованих 
окремих видів відходів 

3. ВАТ «Науково-
дослідний і 
конструкторсько-
технологічний інститут 
емальованого хімічного 
обладнання і нових 
технологій КОЛАН» 

36002, м. Полтава, 
вул. Фрунзе, 153 

Збирання, перевезення, зберігання,  
утилізація, видалення, знешкодження 
відпрацьованих масляних 
автомобільних фільтрів  

4. ТОВ «ГПЛ» 36010, м. Полтава, 
вул. Половки, 70-Б 

Оброблення, утилізація 
відпрацьованих нафтопродуктів не 
призначених до використання за 
призначенням 

5. Приватне підприємство 
«Полтававторкольор-
мет» 

36002, м. Полтава, 
вул. Сосюри, 33 

Збирання, зберігання відпрацьованих 
акумуляторів 

6. ТОВ 
«Полтавакольормет» 

36009, м. Полтава, 
вул. Дружби, 4 

Збирання, зберігання відпрацьованих 
акумуляторів 

 
У цілому аналіз ситуації в сфері поводження з промисловими відходами у місті Полтаві (І – 
ІІІ класу небезпеки) показав необхідність: 

1. удосконалення ведення реєстру об’єктів утворення відходів та проведення на його 
основі щорічного аналізу раціональності поводження з відходами міста; 

2. формування інформаційної бази даних стосовно усіх етапів поводження з відходами 
та руху відходів; 

3. створення бази даних з технологій переробки відходів, що використовуються у 
даний час у місті та потенційно можуть бути використані; 

4. створення інформаційно-консультативного центру для підприємств, установ і 
організацій з питань природоохоронної діяльності, й зокрема, поводження з 
відходами; 

5. створення системи стимулів для підприємств, що впроваджують мало- та 
безвідходні технології (оподаткування, кредитування) та утилізують відходи 
(замовлення на продукцію з вторсировини). 

 
Поводження з ресурсоцінними відходами 

Одним із найбільш актуальних завдань у сфері поводження з відходами є створення 
належних умов збору, сортування та подальшої переробки та використання відходів, які 
мають ресурсну цінність і споживчу вартість як вторинна сировина (ресурсоцінні відходи). У 
той же час, ситуація щодо використання ресурсоцінних відходів у місті Полтаві зостається 
незадовільною. У 2013 році рівень використання вторинної сировини за даними 
статистичної звітності склав 10,4% (таблиця 3.1.28.).У порівнянні із 2012 роком значно зріс 
обсяг утворення вторинної сировини (у 1,3 рази), але у той же час зменшився обсяг її 
використання (близько 30% від рівня 2012 року). 
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Таблиця 3.1.28. – Утворення та використання вторинної сировини і відходів виробництва у 
м. Полтаві у 2013 році (за статистичними даними) 

 Утворено Використано Рівень використання в обсязі знов 
утвореної вторинної сировини, % 

Усього, тис. тонн 197, 4 20,5 10, 4 

У % до 2008 року 130,3 29,7 

 

За результатами інвентаризації відходів найбільших промислових підприємств протягом 
2005 – 2013 рр. встановлено: 
1. найбільш нестабільним і нераціональним є поводження з такими ресурсоцінними 

відходами, як: відходи полімерні; склобій; відходи гумові; матеріали текстильні; тара 
металева і пластикова. Враховуючи навіть часткове вилучення даних відходів на 
міському звалищі ТПВ при проведенні загального сортування відходів, переважна 
кількість цих відходів не потрапляють на переробку, тобто не залучаються до 
вторинного використання й, крім того, засмічують значні території; 

2. збір та переробка відходів паперу й картону здійснюється неефективно. Так за 
проаналізованими даними інвентаризації відходів, від 57 % до 88% макулатури не 
переробляється, а вивозиться на звалища й полігони області. Подібне ставлення до 
відходу, що законодавчо регулюється як вторинна сировина, є неприпустимим; 

3. найбільш стабільною є ситуація щодо поводження з відходами 1 класу небезпеки: 
відходами ртуті (утилізуються майже 100%) та відпрацьованими акумуляторними 
батареями (утилізується близько 85%). Хоча з останніми певна проблемність 
залишається, оскільки від 12% до 26% цих відходів накопичується на територіях 
підприємств, а їх зберігання по техніці безпеки є жорстко регламентованим. Але, як 
показує практика, не завжди цих вимог дотримуються на підприємствах; 

4. достатньо позитивною є ситуація щодо поводження з брухтом чорних металів (3 клас 
небезпеки), лише 1-2% яких залишаються неутилізованими; 

5. позитивним є те, що значно зріс обсяг утилізації відпрацьованих нафтопродуктів  
      На даний час у місті Полтаві  найбільш крупними приватними підприємствами, що 
здійснюють свою діяльність і мають відповідні ліцензії в сфері збирання та заготівлі 
відходів як вторинної сировини є: 

- ВАТ «Обласне виробничо-заготівельне підприємство «Полтававторресурс» (м. 
Полтава, проспект Миру, 10) – здійснює збирання та переробку відходів полімерних, 
текстильних, гумових (у т.ч. зношених шин), макулатури, склобою; 

- Приватне підприємство "Полтававторкольормет" (м.Полтава, вул. Сосюри, 33) – 
здійснює збирання та переробку відходів полімерних, текстильних, гумових (у т.ч. 
зношених шин), макулатури, склобою; 

- ЗАТ «Медтехніка» (м. Полтава, вул. Комарова, 14) – здійснює переробку 
відпрацьованих одноразових шприців; 

- ЗАТ НВО «Екоресурс» (м.Полтава, вул. Половка, 68) – здійснює збирання та 
переробку нафтошламів, відпрацьованих масел; 

- Фiрма "Еверест" (м. Полтава, пров.Заячий, 1-А) – збирання та заготівля макулатури, 
склобою, відходів полімерних; 

- Приватне підприємство "Інтертрейд" (м. Полтава, вул.Рєпіна,9) –  збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів полімерних, відходів гумових, матеріалів текстильних 
вторинних. 

На сьогодні наявних в місті потужностей зі збору, заготівлі та переробки відходів як 
вторинної сировини недостатньо для ефективного розвитку ринку вторинних ресурсів та 
зменшення обсягів вивезення ресурсноцінних компонентів на міське звалище ТПВ. 
Розширення ринку послуг у сфері вторинних ресурсів залежить від створення належних 
умов для економічної зацікавленості двох сторін: з одного боку, інтересів бізнесу та 
підприємців, з іншого – місцевих органів влади та громадян. 

 



Golik Yuriy,  20.09.2016 
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Таблиця 3.1.29 – Поводження з ресурсоцінними фракціями на підприємствах м. Полтави* 

Назва відходу 
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Лампи, які містять ртуть, 
відпрацьовані (відпрацьовані 
люмінісцентні лампи) 

2,513 0 2,513 0 0 100 3,65 0 3,651 0 0 100 

Батареї свинцеві 
відпрацьовані (відпрацьовані 
АКБ) 

5,040 0 4,478 0,795 0 88,849 19,689 0,556 14,633 0 0 74,321 

Електроліт з акумуляторів 
відпрацьований 
(відпрацьований розчин 
електроліту з акумуляторних 
батарей) 

4,189 0 3,199 0,110 0,781 76,367 4,090 0,710 2,499 0 0,781 61,101 

Масла та мастила моторні 
відпрацьовані (відпрацьовані 
нафтопродукти) 

45,080 0 22,890 0,200 21,990 50,776 32,096 0 23,396 7,97 0 72,894 

Брухт чорних металів  

724,024 0 713,28
4 

8,566 1,283 98,517 429,94 0 425,95 0 425,94
8 

99,073 

Макулатура паперова та 
картонна (макулатура) 

615,147 0 76,994 0,080 538,07 12,516 294,56 0 127,67 9,43 166,83
2 

43,3504 

Відходи деревини кускові 
(відходи деревини кускові) 

28,474 0 11,652  16,822 40,921 51,497 0 34,849 0 16,599 67,6719 

Всього 
1424,46 0 835,01 9,751 578,94  835,52 1,266 632,65 17,4 610,16  

*Примітка. За даними інвентаризації підприємств 
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