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Від укладача 

Місто Одеса − це відкрита, надзвичайно складна соціально-
екологічна система. Держава і міське самоврядування − це досить 
жорстка конструкція, але її міцність має свої межі. Екосистема міста – 
це люди, об'єднані у громаду, і навколишнє природне середовище: 
повітря, земля, вода, парки, сквери, лимани, Чорне море та інше. А 
громада по своїй суті поліморфна, вона наскрізь пронизана безліччю 
зв'язків і домовленостей. Щоб вижити, організм громади змушений 
постійно адаптуватися до нових умов, включаючи для цього ті 
структури життєзабезпечення та самоврядування, які найбільше їм 
відповідають. 

Одна з головних проблем Одеси  − якість питної води. Причин 
кілька: перша − водопостачання з річки Дністер. Природно, пониззя 
річки збирає забруднення з усього басейну. Ясна річ, для одеситів 
дуже важливо, щоб контроль якості води в річці здійснювався вздовж 
всього Дністра, у тому числі й на території Молдови. Така програма 
повинна вирішуватися на загальнодержавному рівні і підтримуватися 
керівництвом країни. Створення національних парків в українському 
Придністров’ї дасть змогу суворіше контролювати та охороняти водні 
ресурси. Це забезпечить надходження більш чистої води в районі 
одеського водозабору. Друга серйозна проблема, що негативно 
впливає на якість води, це зношеність міських інженерних мереж на 
80%. Тільки уявіть собі: поруч проходять і водопровідний і 
каналізаційний колектори. Через фізичну зношеність в обох підземних 
трубопроводах є прориви. Відбувається не тільки втрата води, а й 
водообмін і всмоктування нечистот у водопровідний колектор. Саме 
через це Одесі ніяк не вдається відмовитися від шкідливого 
знезараження води гіпохлоритом натрію. Крім того, відбувається 
забруднення і, що особливо небезпечно, обводнення грунтів. Треба 
зазначити, що Одеса стоїть на черепашнику. Історичні будівлі мають 
фундамент також з цієї пористої породи. В умовах обводнення 
черепашник втрачає свої несучі властивості, що призводить до 
просідання і руйнування будинків.  

Великою проблемою з точки зору погіршення якості води у 
водоймах області є скидання забруднених стічних вод у водні об’єкти. 
Підприємства, організації та установи Одеської області відводять у 
поверхневі водойми понад 350 млн м3 стічних вод. Майже половина 
цього обсягу скидається без очищення або очищається недостатньо. 
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При цьому близько 17 млн м3 стічних вод скидається безпосередньо 
на рельєф місцевості, що є порушенням водного та земельного 
законодавства України. Вже розпочато реконструкцію очисних споруд, 
проте більшість їх і досі перебуває в незадовільному технічному стані 
та працює не на повну потужність або взагалі не працює. 

Безумовно, серйозною екологічною проблемою міста 
є забруднення повітря, і в першу чергу − автотранспортом. Викиди 
шкідливих речовин здійснюють також підприємства теплоенергетики 
та промисловості. На жаль, нині контролюючі служби просто не можуть 
провести необхідні аналізи повітря і визначити джерело забруднення 
та викинуту в повітряне середовище речовину, що призвела до 
спалаху захворювань. Тож є потреба у створенні незалежної 
аналітичної лабораторії, здатної якісно проводити аналізи і води і 
повітря. 

Актуальною для одеситів є й проблема збереження та 
збільшення кількості зелених насаджень у місті. Зелених зон явно не 
вистачає і їх площа, на жаль, скорочується. Природним є бажання 
одеситів надати статус національного парку одеським прибережним 
зеленим схилам. 

Всі ці актуальні для нашого міста проблеми розглянуто у 
шостому випуску бібліографічного покажчика «Одеса сьогодні: 
екологія міста», в який включено літературу за 2013-2015 рр. Покажчик 
складається з дев’ятьох розділів. Кожному розділу передує короткий 
вступ. Література у розділах розміщена в хронологічному порядку, у 
межах року – за алфавітом. Є допоміжні покажчики – абревіатур і 
авторів. Сподіваємося, що це видання буде корисним як для 
спеціалістів-екологів, так і для широкого кола читачів, які небайдужі до 
екологічного стану нашого міста. 
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Від наукового редактора 

 

Маю за честь представити читачам бібліографічний покажчик, 
присвячений екології перлини півдня України − міста-героя Одеси. 

При розгляді екологічної ситуації необхідно враховувати, що 
Одеса є великим портовим, промисловим і курортно-туристичним 
центром країни. З цієї причини необхідно вказати на наявність двох 
протилежних тенденцій. З одного боку, більшість підприємств, які 
активно забруднювали акваторію моря, повітря і прибережну смугу, 
призупинили свою діяльність, що різко зменшило навантаження на 
природні об’єкти. І, як наслідок, зменшився рівень забруднення 
Чорного моря, скоротилися викиди шкідливих речовин в атмосферу, 
поліпшився стан ґрунтових вод. З іншого боку, розпочалися процеси 
різкого збільшення об’ємів побутового і будівельного сміття, 
підвищився рівень ґрунтових вод до позначки, що загрожує стійкості 
старого житлового фонду, зросло навантаження на прибережну смугу. 
Причиною цих процесів стало масове будівництво, зокрема уздовж 
моря, із порушенням екологічних норм, що призвело до активізації 
зсувів. 

Сьогодні основними джерелами забруднення є численні 
різновиди транспорту, шум, іонізуюче та електромагнітне 
випромінювання, вібрації, світловий та тепловий вплив. Цю проблему 
створюють 250 000 одиниць автотранспорту, що зареєстровані в 
Одесі. Вони дуже негативно впливають на центральну частину міста, 
історична забудова якої просто не розрахована на такий інтенсивний 
рух транспорту. 

Потенційно небезпечним екологічним виробництвом є Одеський 
припортовий завод, розташований в порту Южний, де виробляється 
більше 1 млн тонн аміаку. Аварія на такому підприємстві може 
призвести до екологічної катастрофи на всьому узбережжі. 

Досить складними проблемами є забезпечення міста якісною 
питною водою і безпечне функціонування полігону твердих побутових 
відходів у Дальницьких кар’єрах. І якщо робота «Інфоксводоканалу» 
наразі задовольняє мешканців міста, то забезпечення функціонування 
полігону в Дальнику потребує участі органів державної влади і 
місцевого самоврядування. «Інфоксводоканал» очищує воду з           
р. Дністер і подає її на відстань 40 км, дослідження води проводить за 
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60 показниками, що включають токсичні, канцерогенні й мутагенні 
речовини органічної та неорганічної природи. Лабораторія 
підприємства оснащена сучасними приладами і обладнанням 
вітчизняних і зарубіжних виробників: фотомірами, ІК- і УФ- 
спектрофотометрами, атомно-адсорбційними спектрофотометрами, 
аналізаторами вуглецю, газовими і рідинними хроматографами. 

Проблема звалища в Дальницьких кар’єрах ускладнюється 
відсутністю чітко встановленої санітарної зони сміттєпереробного 
заводу, хоча передпроектні розробки проводилися не один раз.  

Підбиваючи підсумки результатів аналізу екологічної ситуації, що 
склалася в Одесі, слід відзначити, що більшість екологічних проблем 
можна вирішити на місцевому рівні − при збільшенні дохідної частини 
міського бюджету та за наявності розуміння владою необхідності 
забезпечити безпеку на припортовому заводі, збудувати 
сміттєпереробний завод, укріпити берегову смугу міста, створити 
транспортні розв’язки, які дозволять зменшити інтенсивність руху 
транспорту. 

 

      Б.В. Кіндюк, 

,                          доктор юридичних наук, 

                                                 доктор географічних наук, професор 
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Одеса: екологічний вимір 

 

У наші дні вирішення екологічних проблем набуває все більшої 
актуальності. Зацікавленість ними викликана передусім турботами про 
безпеку та виживання людства і всього живого на землі. 

Нинішню екологічну ситуацію в країні і в світі можна 
охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого 
часу. Сьогоднішній економіці притаманна висока питома вага 
ресурсомістких та енергоємних технологій. Низький рівень екологічної 
свідомості суспільства призвів до значної деградації довкілля, 
надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і грунтів, 
скорочення народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує 
вимиранням та біолого-генетичною деградацією людства. 

Одеса – велике портове місто на березі Чорного моря. Воно 
належить до міст із помірно несприятливою екологічною ситуацією. 
Основними забруднювачами навколишнього середовища в Одесі є 
промислові підприємства, транспорт, комунальні та промислові викиди 
і скиди. І хоча у місті здійснюються заходи із захисту довкілля від 
негативного антропогенного впливу: будуються нові та 
удосконалюються старі очисні споруди, модернізуються шкідливі 
підприємства, збільшується площа зелених насаджень, однак проблем 
ще багато. 

Основною проблемою акваторії Чорного моря в районі Одеси є 
викиди стічних вод та поверхневого стоку міста. Ускладнюють 
проблему зношеність очисних споруд каналізації та їх відсутність для 
дощового стоку. Ця проблема стосується і Хаджибейського та 
Куяльницького лиманів (на останній впливає і зменшення надходження 
води з річки Куяльник). 

Зелена зона міста – це парки, сквери і бульвари. Крім того, в місті 
є озеленені території, де насадження не упорядковані, і не сформовані 
у зелену зону (прибережні схили та ін.). Площа зеленої зони – 742, 1 
га. Вона має розсіяний (груповий) тип каркасу. Забезпеченість 
населення зеленими насадженнями складає 7,4 м²/чол (34% від 
норми). Планується її розширення за рахунок створення нових парків і 
скверів. 
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1. Бабич Т. Экологические хулиганы  / Т. Бабич // Одес. изв. – 
2013. – 2 нояб. – С. 12. 

Завдяки пильності одеситки правоохоронці затримали 
незаконних лісорубів. Вона зателефонувала на спеціальну лінію «102» 
близько другої години ночі і повідомила, що троє невідомих чоловіків 
на вул. Малиновського спиляли вже 6 дерев та взялися за знищення 
наступного. 

На місце події прибув мобільний наряд групи затримання 
державної служби охорони. Чоловіки, побачивши міліцейський 
автомобіль, стрибнули до своєї машини і втекли, залишивши спиляні 
дерева. Злодіїв затримали за кілька кварталів. Наразі з’ясовуються 
деталі інциденту для винесення відповідного процесуального рішення 
щодо порушників. 

 

2. Бондарева А. Одесщина преодолевает последствия 
стихии /    А. Бондарева // Одес. изв. – 2013. – 17 сент. – С. 1-3. 

3. Коцына О. Стихия обледенила одесситов  / О. Коцына // 
Одес. жизнь. – 2013. – 5 июня. – С. 1-2. 

4. Михайленко А. Стихия: дубль второй / А. Михайленко // 
Одес. изв. – 2013. – 18 июня. – С. 1. 

5. Сапожников А. Возрожденный город / А. Сапожников // 
Одес. вестн. – 2013. – 8 июня – С. 2. 

6. Стерненко М. Испытание дождем / М. Стерненко // Веч. 
Одесса. – 2013. – 17 сент. – С. 1. 

7. Швец А. Ботаническому саду все еще нужна помощь  /          
А. Швец // Одес. жизнь. – 2013. – 26 июня. – С. 6. 

Одеса знову потрапила до лап стихії. Сильна злива з градом та 
різким поривчастим вітром паралізувала рух міського електро- та 
автотранспорту. Багато міських вулиць стали схожими на річки. 
Спостерігалися випадки падіння дерев та ліній електропостачання. 

Головне управління надзвичайних ситуацій в Одеській області 
повідомило також, що від зливи та вітру постраждали люди. Так, на 
вулиці Армійській впало дерево і пошкодило кіоск «Салюс». 
Постраждала 64-річна продавчиня, яку в тяжкому стані доставили до 
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лікарні. На вулиці Ланжеронівській відірвана гілка травмувала 54-річну 
жінку. 

Того ж дня небезпечна ситуація склалася внаслідок аварії 
трансформаторної підстанції в центрі Одеси. А вже о 10.00 наступного 
дня в облдержадміністрації відбулася нарада з питання 
енергозабезпечення центральної частини міста. Заступник голови 
облдержадміністрації Валерій Матковський дав доручення 
якнайшвидше з’ясувати причину аварії та забезпечити відновлення 
електропостачання. 

 

8. Бондаренко Ю. Одесситы вышли на глобальный 
субботник / Ю. Бондаренко // Веч. Одесса. – 2013. – 31 окт. – С. 3. 

9. Комисаренко С. Готовимся к общеобластному субботнику  
/     С. Комисаренко // Одес. изв. – 2013. – 17 окт. – С. 2. 

10. Михайленко А. С уваженим к земле и к природе /           
А. Михайленко // Одес. изв. – 2013. – 24 окт. – С. 1. 

11. Потанина И. Начата операция «Чистый лес» / И. Потанина 
// Одес. изв. – 2013. – 10 окт. – С. 11.  

12. Сапожников А. Первый общегородской субботник /           
А. Сапожников // Одес. вестн. – 2013. – 23 марта – С. 4. 

З метою охорони лісу від забруднення відходами проводиться 
нова природоохоронна акція – операція «Чистий ліс». До акції 
залучено громадські організації, представників органів внутрішніх 
справ і засобів масової інформації. Державна екологічна інспекція в 
Одеській області проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу 
серед населення. 

Операція «Чистий ліс» сприятиме охороні лісових насаджень від 
забруднення відходами, стічними водами, хімічними речовинами, 
нафтою та нафтопродуктами, шкідливими скидами. Державні 
інспектори з охорони навколишнього природного середовища спільно з 
громадськими інспекторами перевіряють ділянки особливо цінних 
лісових масивів, які прилягають до автошляхів, залізниць, на 
територіях і об’єктах природно-заповідного фонду. 
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13. Вакуленко А. На добрую пам'ять потомкам / А.Вакуленко 
// Одес. изв. – 2013. – 19 нояб. – С. 3. 

Голова Одеської облдержадміністрації М. Скорик, голова 
облради М. Тиндюк разом з головою Державної прикордонної служби 
України (ДПСУ) генералом армії України М. Литвином, офіцерами 
Південного регіонального управління ДПСУ і ветеранами-
прикордонниками взяли участь у висадженні дерев на території 
санаторію «Аркадія», де в травні цього року багато рослин було 
знищено стихією. Загалом, в рамках Всеукраїнської акції «Посади 
дерево» тут було висаджено 300 дерев і 450 кущів. 

 

14. Владимирский О. Стамбульскому парку быть!  /           
О. Владимирский // Веч. Одесса – 2013. – 5 авг. – С. 1. 

15. Ведута В. Парки назовут «Азербайджан» и 
«Стамбульский» /   В. Ведута // Веч. Одесса. – 2013. – 22 авг. – С. 1. 

16. Михайленко А. Заложено два интернациональных парка /  
А. Михайленко // Одес. изв. – 2013. – 7 сент. – С. 2. 

Під час святкування дня міста відбулося урочисте закладення 
майбутніх парків «Стамбул» та «Азербайджан». Парк «Стамбул» буде 
розташований під Приморським бульваром – у межах вулиці 
Приморської, Потьомкінських сходів і Думської площі. Парк 
«Азербайджан» розміститься на 4-ій станції Великого Фонтану, на 
території зеленої зони площею 2 га. Там передбачено розбити квітники 
і побудувати фонтани. Всі роботи буде проведено за рахунок турецької 
та азербайджанської сторін, їх завершення планується 2014 р., до 220-
ї річниці міста Одеси. 

 

17. Воронков В. Не нужно строить новые парки, достаточно 
содержать в порядке старые // Окна. – 2013. – 20 авг. – С. 4. 

18. Комисаренко С. Появится ли у парков своё лицо? /           
С. Комисаренко // Одес. изв. – 2013. – 30 нояб. – С. 9. 

Стартував міжвузівський міжгалузевий конкурс з використанням 
веб-ГІС-технологій на найкращий проект благоустрою парку (скверу) 
нашого міста. В ньому беруть участь студенти одеських вишів. 
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Парк «Перемоги» було засновано в 1960 р. (спочатку він носив 
ім’я Леніна). Більш як 50 гектарів території дозволяють створити тут 
дуже цікаву і різнопланову зону відпочинку. Тут висаджено багато 
рідкісних видів дерев, включаючи японську сакуру. Після реконструкції 
в прудах парку з’явилися штучні острови.  

Парк ім. Горького Одеська міська рада передала у довгострокову 
оренду інвестору (ТОВ «Веста»). Відтоді минуло чимало часу, у парку 
відкрили фонтан, територію обнесли огорожею. Він став першою 
зеленою зоною, що закрита для відвідувань вночі. В парку також 
знаходиться кінотеатр «Москва», який став одним із демонстраційних 
залів щорічного Одеського міжнародного кінофестивалю.  

Парк імені Ленінського комсомолу раніше називався парком (або 
садом) Савицького. Нині він у занедбаному стані. Сморід від ставка-
накопичувача, куди протягом багатьох років скидала відходи свого 
виробництва джутова фабрика, відчувається на великій відстані. Щоб 
оживити парк, вирішили перенести сюди виставку-продаж домашніх 
тварин, яка базується біля Староконного ринку. Студенти Одеської 
державної академії будівництва та архітектури під керівництвом Т. 
Єніної розробили проект реконструкції парку із наданням йому 
спортивної спеціалізації.  На їх думку, довгі алеї парку прекрасно 
підійдуть для велосипедних доріжок, катання на роликових ковзанах та 
скейтбордах. Розчищений ставок і відбудована човнова станція 
нагадали б про ті часи, коли тут ловилася риба, можна було взяти на 
прокат човен або стрибнути з вишки. 

Дюківський сад, як відомо, був заснований дюком де Рішельє у 
1810 р. навколо його літньої резиденції. Це найстаріший парк нашого 
міста. Після його передачі в оренду ТОВ «Центр Катюша» у 2010 р., 
його розвиток, на жаль, призупинився. Проте краєзнавці впевнені, що є 
можливість реалізувати в парку проект створення історичної 
експозиції. 

Наразі лишається дочекатися результатів конкурсу і дізнатися, 
які нові ідеї запропонують студенти.  

 

19. Гусева Е.Д. Определение комплексных показателей 
экологического состояния урбанизированной территории (на 
примере Одесской агломерации) / Е.Д. Гусева, Т.А. Сафранов //  
Регіональні екологічні проблеми : наук. – метод. і приклад. 
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аспекти їх вирішення : VІ міжнар. наук. конф. студентів, 
магістрантів і аспірантів. - Одеса, 2013. – С. 74 – 79. 

У ході проведення роботи були отримані дані для визначення 
комплексних показників екологічного стану урбанізованої території (за 
останні 10 років). Значення комплексного показника екологічного стану 
атмосферного повітря в період з 2003 по 2011 рр. було негативним, 
близьким до нуля. Інтегральний коефіцієнт небезпеки підприємств 
становив 28 490, що в цілому відповідає другій категорії небезпеки. 
Середньорічне значення індексу забруднення води системи 
централізованого водопостачання було менше одиниці. Комплексні 
показники екологічного стану вод Одеської затоки і Хаджибейського 
лиману характеризувалися лише негативними значеннями. Сумарний 
показник забруднення для ґрунтів дорівнював 14,41, що є індикатором 
слабкого (допустимого) забруднення. Зелені насадження загального 
користування − 33,6% забезпечення від нормативу. 

Ступінь утилізації промислових відходів становив у середньому 
12%, твердих побутових відходів - 33%. Крім того, в межах агломерації 
розташовано кілька десятків екологічно небезпечних об'єктів. 

За отриманими результатами рівень надійності урбоекосистеми 
Одеси можна кваліфікувати як низький. 

 

20. Комисаренко С. Возрождение Преображенского /          
С. Комисаренко // Одес. изв. – 2013. – 21 нояб. – С. 7. 

Дискусія щодо майбутнього Преображенського парку триває 
протягом кількох останніх років. Більшість учасників дискусії виступала 
за створення меморіального комплексу, який увічнив би пам’ять про 
людей, похованих на Першому (старому) християнському кладовищі. 

Наприкінці XVIII ст. на околиці міста з’явилося кладовище. Воно 
неодноразово розширювалося і наприкінці XIX – на початку XX ст. вже 
займало площу близько 34 гектарів, але у 1934 р. було закрито храм 
Усіх Святих, а в 1937  на території кладовища організували парк 
культури і відпочинку імені Ілліча та зоопарк. 

Цього року прийнято рішення про створення історико-
меморіального комплексу. Програма реконструкції парку розрахована 
на 3 роки (2014 – 2016). Наступного року з міського бюджету 
планується виділити близько 13 млн грн, в 2015-2016 – по 2,5 млн грн.  
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Перший етап – збір архівних матеріалів. На другому етапі 
планується упорядження території із розміщенням малих 
архітектурних форм, на центральній алеї Преображенського парку 
побудують музей, упорядкують зелену зону і виконають освітлення 
парку. Третій етап пов’язаний з організацією музейної експозиції, 
встановленням комп’ютерного інформаційного ресурсу, де кожен 
бажаючий зможе дізнатись про історію Старого кладовища та 
отримати інформацію про поховання своїх пращурів. По периметру 
парку будуть установлені камери відеспостереження. 

 

21. Котова М. Куда «ушли» кусты из обновленного парка? /           
М. Котова // Слово. – 2013. – 14 февр. – С. 14. 

22. Марин С. Одессу рубят под корень / С. Марин // Одес. 
жизнь. – 2013. – 23 янв. – С. 7. 

Недавно стало відомо, що в Одесі майже безкарно (мінімальні 
штрафи не враховуються) знищуються дерева. Так, із відновленого 
скверу Космонавтів (нині - парку) зникли кущі буксусу та бересклету. 
Парк було повністю реконструйовано восени, а тепер на місці кущів − 
лише сліди та відбитки колес автомобіля. 

На офіційному сайті міста про подію повідомили: «Всього зникло 
7 кущів буксусу та бересклету. Рослини було викопано разом із 
коренем. Скоріш за все, це було зроблено для пересадки кущів на 
приватну ділянку. Подібні випадки вандалізму, на жаль, не є 
поодинокими. Поступово вони знищують красу нашого міста. Наразі 
працівники «Міськзелентресту» готують заяву до міліції про зникнення 
рослин». 

 

23. Кухарчик В.Г. Современное состояние транспортного 
комплекса Одессы и области / В.Г. Кухарчик // Екон. інновації. – 
2013. – Вип. 53. – С. 139-150. 

Транспортно-шляховий комплекс Одеського регіону 
представлений всіма видами транспорту і включає в себе найбільші 
морські торговельні порти, судноплавні компанії, судноремонтні 
заводи, розвинуті залізничне й автомобільне господарства, широку 
мережу автотранспортних компаній, аеропорти, аеродромні 
комплекси, авіакомпанії. В регіоні в широких масштабах 
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забезпечується передача вантажів між різними видами транспорту, 
працюють міжнародні залізнично-морські і автомобільно-морські 
переправи. 

Залізниця належить державній адміністрації «Укрзалізниця», її 
довжина складає 18 % від довжини усієї залізниці України. 

Автобусним сполученням в Одесі і області охоплено 941 
населений пункт. В регіоні функціонує 2 автовокзали і 32 автостанції. 
Перевезення пасажирів безпосередньо в місті Одесі здійснюється 
автомобільним і електротранспортом. 

Морегосподарський комплекс представлений торговельними 
портами: Одеським, Іллічівським, Ізмаїльським, Южним, Білгород-
Дністровським, Ренійським, Усть-Дунайським; а також приватним 
Іллічівським морським рибним портом. 

«Стратегія економічного і соціального розвитку Одеської області 
на період до 2015 р.» визначає основні напрями розвитку транспортно-
шляхового комплексу: розробка нормативно-правової бази у 
відповідності до міжнародного транспортного права, реформування 
методів управління і регулювання діяльності портів на державному та 
регіональному рівнях, підвищення конкурентоспроможності портів 
регіону. На жаль, більшість пунктів стратегії не виконується. 

 

24. Лисовская С. Одесский нардеп хочет ввести уголовную 
ответственность за незаконную вырубку деревьев / С. Лисовская 
// Деловая Одесса. – 2013. – 30 янв. – С. 13. 

Голова парламентського комітету з питань правосуддя С. Ківалов 
планує провести зустріч із представниками правоохоронних органів та 
апарату чиновників з приводу винищення дерев у сквері по вул. 
Генуезькій. Він вважає, що відповідальність за незаконне вирублення 
дерев має бути кримінальною. 

Народний депутат С. Фабрикант відзначила, що при штрафі 1700 
гривень за вирубку дерев одне дерево коштувало порушникам трохи 
більше 17 гривень.  

 

25. Марин С. За что штрафует экомилиция? / С. Марин // 
Одес. жизнь. – 2013. – 17 июля. – С. 4. 
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В Одесі знову, як і влітку минулого року, з’явилася екологічна 
міліція. Правоохоронців у цій структурі – чотири бригади по чотири 
співробітники. 

Екологічна міліція входить до структури Управління Державної 
служби охорони при ДУМВС України в Одеській області, однак керує 
роботою екологічної міліції Департамент екології і розвитку 
рекреаційних зон Одеської міської ради. У сферу діяльності екоміліції 
входить запобігання злочинам: паркуванню в зеленій зоні, 
розпалюванню багать, порушенню правил торгівлі та правил вигулу 
домашніх тварин, вживанню алкоголю та палінню у публічних місцях. 
Помітивши порушення, міліціонер має зафіксувати його 
(сфотографувати) та скласти адмінпротокол (копію отримує 
правопорушник). 

 

26. Михайленко А. По биологическим исследованиям - 
впереди / А. Михайленко // Одес. изв. – 2013. – 12 сент. – С. 2. 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова отримає          
2,5 млн грн на здійснення біологічних досліджень. Перед ученими 
поставлено завдання розробити метод переробки відходів гірничої 
промисловості і теплоенергетики за допомогою мікроорганізмів та 
технологію промислового застосування цих мікроорганізмів, що 
дозволить виділяти з відвалів  і териконів такі метали, як галій і 
германій, а також знешкоджувати відходи вугільних шахт і попіл 
теплових електростанцій, щоб у майбутньому використовувати їх для 
виробництва будівельних матеріалів. У ході тендера одеські вчені 
випередили колег з Донецька та Мелітополя. 

 

27. Побережнюк Л. Зачем было уродовать бульвар? /          
Л. Побережнюк // Слово. – 2013. – 28 нояб. – С. 12. 

Наш улюблений Французький бульвар найближчої весни не буде 
квітнути: нинішньої осені там влаштували такий деревоповал, що 
довелося припинити рух трамваїв. Туди нагнали техніки і робітників 
для того, щоб зрізати гілки на деревах уздовж бульвару. Тепер їх 
оголені стовбури виглядають гнітюче. Затівалося все це для того щоб 
реконструювати і розширити проїжджу частину.  
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28. Ребров П.  Город патрулирует экологическая милиция /          
П. Ребров // Одес. вестн. – 2013. – 13 июля. – С. 6. 

З 9 липня підрозділи екологічної міліції, які пройшли спеціальну 
природоохоронну підготовку, стали до роботи. 

Проект екологічної міліції стартував минулого року. Одеса – 
перше в Україні місто, в якому правоохоронні органи разом з 
муніципальною владою успішно реалізують міську програму охорони 
навколишнього природного середовища. Так, у 2012 р. було складено 
близько 800 протоколів про порушення природоохоронного 
законодавства та Правил благоустрою міста на загальну суму понад 
900 тис. грн. Більша частина цих коштів надійшла до міського бюджету 
і була спрямована на реалізацію природоохоронних програм в Одесі. 
Менш ніж за рік проект виправдав себе фінансово, справдились і 
очікування екологів і міської громади. Цього року, для екологічної 
міліції з муніципальних коштів буде виділено близько 700 тис. грн. 

 

29. Сапожников А. Благоустраиваются парки и скверы, 
ремонтируются улицы и площади / А. Сапожников // Одес. вестн. 
– 2013. – 31 авг. – С. 13. 

Змінилися на краще парки та сквери Одеси. У парку 
ім. Т.Г. Шевченка здано до експлуатації сучасний стадіон еліт-класу 
«Чорноморець», встановлено одне з найбільших в Україні колесо 
огляду. Справжнім символом відродження Одеси стало відновлення 
після ста років забуття відомої Олександрівської колони. 
Реконструйовано парк Космонавтів, де побудовано новий фонтан, 
який завдяки підсвічуванню особливо ефектно виглядає ввечері. 
Відновлено Кримський бульвар у Суворовському районі. Наведено лад 
у парку Перемоги. Капітально відремонтовано площі 10-го квітня, 
Толбухіна, Середньофонтанську, 1-шу станцію Люстдорфської дороги. 
Реконструйовано вулицю Гастелло, ремонтується вулиця Посмітного 
та інші. 

 

30. Трегубенко І. Ласі шмати узбережжя / І. Трегубенко // 
Одес. изв. – 2013. – 18 июля. – С. 4. 

Прокуратура Одеської області жорстко протидіє самочинній 
забудові прибережної смуги Чорного моря. Завершено перевірку 
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законності при наданні приморських земель у власність і користування, 
а також при зміні цільового призначення і забудові. Внаслідок подань 
демонтовано 62 споруди загальною площею 53 000 м2. Забезпечено 
вільний доступ до пляжів загальною площею понад 44 га.  

Суди вже задовольнили 29 позовів щодо земельних ділянок 
загальною площею майже 11 га, вартістю понад 26 млн грн. За 25 
рішеннями в державну та комунальну власність повернуто понад 10 га 
землі, вартість якої склала понад 68 млн грн. 

Прокурори районної ланки вживали заходів, спрямованих на 
проведення інвентаризації всіх об’єктів, розташованих на узбережжі 
Чорного моря. 

На жаль, роботу ускладнює тривалий судовий розгляд справ. 
Кількість порушень дозволяє зробити висновок: головною причиною 
порушень земельного законодавства є неналежний контроль з боку 
органів місцевої влади, а також неефективна діяльність виконавчих 
органів Одеської міської ради щодо збитків, завданих через порушення 
земельного законодавства. 

 

31. Трохлиб В. И зацветут липы / В. Трохлиб // Одес. изв. – 
2013. – 16 нояб. – С. 2. 

Працівники КП «Міськзелентрест»  провели санітарну підрізку,  
омолодження та висадку дерев на вулицях Дідріхсона, Маразліївській, 
Осипова, Великій Арнаутській, на Французькому бульварі, в парку 
ім._Т.Г._Шевченка і в Михайлівському сквері. На Французському 
бульварі висаджено понад 100 ясенів, у парку Космонавтів − 70 кущів 
хризантем. Учні школи № 75 висадили липи на вулиці Садовій. Роботи 
тривають. 

Контролює хід роботи департамент міського господарства та 
віце-голова Одеси з питань житлово-комунального господарства         
А. Орловський. 

 

32. Аляева И. Сделай свой парк лучше / И. Аляева // Одес. 
вестн. – 2014. – 22 марта. – С. 4. 

33. Дукова Д. Благоустройство парка Победы завершится ко 
Дню города  / Д. Дукова // Веч. Одесса – 2014. – 26 июля. – С. 1. 
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34. Котова М. Встретимся в культцентре, у смрадного пруда? 
/ М. Котова // Слово. – 2014. – 25 апр. – С. 14. 

35. Котова М. И что вас ждет, «нечистые» пруды? / М. Котова 
// Слово. – 2014. – 13 февр. – С. 14. 

36. Котова М. Есть ли будущее у Артиллерийского парка? /           
М. Котова // Слово. – 2014. – 27 февр. – С. 14. 

37. Москвин И. В Дюковском парке предстоит большая 
работа /     И. Москвин // Одес. вестн. – 2014. – 16 авг. – С. 2. 

38. Москвин И. Как благоустроить парки  / И. Москвин // Одес. 
вестн. – 2014. – 14 июня. – С. 4.  

39. Москвин И. Парки города будут благоустраиваться /          
И. Москвин // Одес. вестн. – 2014. – 23 авг. – С. 2. 

40. Подольская К. Парки благоустраиваются / К. Подольская 
// Одес. вестн. – 2014. – 25 окт. – С. 4. 

41. Степанов В. Есть возле парка старый пруд… / 
В. Степанов // Одес. вестн. – 2014. – 8 февр. – С. 4. 

Відбулося засідання робочої групи з розробки пропозицій до 
проекту організації територій та благоустрою міських парків та 
пам’яток садово-паркового мистецтва. Особливу увагу планується 
приділити збереженню та розвитку зелених насаджень у парках, а 
саме: підготувати ландшафтне рішення території парків, передбачити 
створення крапельних систем зрошення для поливу зелених 
насаджень. У плані буде передбачено зонування парків: створення 
зелених куточків, пішохідних доріжок, зон відпочинку (газони, бесідки, 
зелені лабіринти та ін.), зон, де розмістяться об’єкти харчування, 
атракціони та інше, а також зон із особливим статусом історико-
культурної спадщини. При організації території та благоустрою парків 
важливим є відновлення або створення всіх елементів інфраструктури 
парків. Перш за все, йдеться про систему водопроводу і каналізації, 
освітлення територій, встановлення та поновлення плиткового та 
асфальтового покриття пішохідних доріжок, встановлення 
загальнодоступних туалетів.  

 

42. Волина Л. Отсроченное обустройство  / Л. Волина // Одес. 
изв. – 2014. – 5 июля. – С. 4. 
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Громадські слухання щодо проекту правил благоустрою та 
експлуатації пляжів Одеси викликали чималий інтерес: у великій 
сесійній залі міської ради зареєструвалося 109 осіб. Переважали 
представники орендаторів і громадських організацій. 

Міський голова зауважив, що основним завданням наразі є пошук 
компромісу. З одного боку, на пляжах потрібно забезпечити вільний 
доступ громадян до води, організувати роботу рятувальної служби, з 
іншого боку – пляжі мають надавати платні послуги, щоб поповнювати 
міський бюджет. 

Запропонований проект після довготривалого обговорення 
відхилили. Натомість вирішили створити комісію, в основному із 
представників громадськості, яка має підготувати новий варіант плану, 
з урахуванням інтересів як підприємців, так і відпочивальників. 

Серед основних зауважень: необхідність обладнати та 
налагодити роботу медичних пунктів на пляжах; забезпечення 
відпочивальників безкоштовною питною водою; організація доступу на 
пляжі для інвалідів.  

 

43. Волконский О. Главней всего – порядок в доме /          
О. Волконский // Одес. вестн. – 2014. – 29 марта. – С. 4.  

44. Котова М. Нам работа – в радость / М. Котова // Слово. – 
2014. – 25 сент. – С. 13. 

45. Коцына О. Город будет красивым / О. Коцына // Одес. 
жизнь. – 2014. – 26 марта. – С. 2. 

46. Москвин И. Субботники должны проходить 
организованно / И. Москвин // Одес. вестн. – 2014. – 29 нояб. – С. 2.  

47. Степанов В. Приглашаем на суботник / В. Степанов // 
Одес. вестн. – 2014. – 15 марта. – С. 2.  

48. Онькова В. Убираем город после зимы  / В. Онькова // 
Веч. Одесса. – 2014. – 12 апр. – С. 1. 

49. Федорчук Ю. На субботник приглашает соцсеть /          
Ю. Федорчук // Одес. изв. – 2014. – 11 нояб. – С. 2.  

Директор обласного департаменту розвитку інфраструктури і 
житлово-комунального господарства О. Димов розповів на прес-
конференції про хід щорічної Всеукраїнської акції «За чисте 
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навколишнє середовище». Він доповів, що вже проведено два 
суботники, в яких взяли участь працівники структурних підрозділів 
облдержадміністрації, студенти і школярі. Працювали у парках ім. 
Шевченка, «Преображенському», «Лузанівці», ім. Ленінського 
Комсомолу, на меморіалі 411-ї батареї. Всього очищено 80 га 
території, вивезено 425 кубометрів сміття; висаджено дерева, рози, 
побілено стовбури дерев. Всього в акції взяли участь понад 2,5 тис 
людей. О. Димов наголосив, що акція триватиме до кінця травня, а 
найближчий суботник відбудеться 12 квітня. 

 

50. Катеруша Е.В. Интегральный анализ природно-
ресурсного потенциала Одессы и области  / Е.В. Катеруша, 
Т.А. Сафранов // Вісн.  Одес. держ. екол. ун-ту. – 2014. – Вип. 18. – 
С. 21-31. 

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) – це сукупність 
кліматичних, водних, земельних, лісових, біологічних, ландшафтних та 
інших ресурсів, які можуть бути використані для рекреації в конкретних 
регіонах. ПРП_Одеського регіону – це географічне положення, 
біокліматичні умови, морський басейн та лимани, мінеральні води, 
лікувальні грязі, території та об’єкти природно-заповідного фонду, 
мальовничі природні ландшафти та ін. Унікальне поєднання фізико-
географічних особливостей Одеського регіону і різноманіття 
рекреаційних ресурсів є найважливішими факторами розвитку різних 
форм рекреаційної діяльності. 

Метою статті є інтегрована оцінка всіх складових ПРП Одеси та 
області. Результати оцінки наведено в таблицях та діаграмах, 
проаналізувавши які можна зробити висновок, що при ефективному 
використанні біокліматичних, водних, гідромінеральних, пелоїдних і 
таласотерапевтичних ресурсів природних територій Одеський регіон 
має всі шанси стати одним із провідних рекреаційних регіонів України.  

  

51. Комисаренко С. Опять затопило / С. Комисаренко // Одес. 
изв. – 2014. – 26 июля. – С. 3.  

52. Сапожников А. Испытание стихией / А. Сапожников // 
Одес. вестн. – 2014. – 2 авг. – С. 4. 
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Кожен дощ, що йде довше кількох годин, є нездоланною стихією 
для зливової каналізації Одеси і стає справжнім випробуванням для 
Пересипу. Зупиняються трамваї, тонуть автомобілі, а люди змушені 
відмовлятися від своїх планів. На жаль, ситуація лише погіршується, 
адже масова забудова міста об’єктами з потужними залізобетонними 
каркасами у фундаменті підсилює процеси підтоплення. Воді, за 
відсутності систем водовідведення просто нікуди діватися. 

Масштабний план модернізації зливової каналізації на Пересипу 
планувалося здійснити у зв’язку із будівництвом баскетбольного 
стадіону. Проте через скорочення коштів на проект система 
водовідведення залишається без змін. Тож нашому місту знову 
доведеться тонути і завмирати у заторах, поки не зійде дощова вода. 

 

53. Котова М. 70 белых акаций – к 70-летию освобождения 
любимого города / М. Котова // Слово. – 2014. – 10 апр. – С. 5. 

54. Логашевский А. В обновленном парке / А. Логашевский // 
Одес. изв. – 2014. – 2 сент. – С. 2.  

Напередодні Дня міста завершено роботи з благоустрою 
дендропарку Перемоги. Центральну алею вимостили тротуарною 
плиткою, встановили нові лавки, провели освітлення. Артилерійська 
зброя, що стояла при вході до парку, повернулася на Меморіал 411-ї 
батареї. Найближчим часом у парку з’являться  зони відпочинку, дитячі 
та спортивні майданчики. До Дня міста в парку Перемоги буде 
підготовлено експозицію, яка в хронологічному порядку покаже історію 
Одеси; буде також організовано виставку дитячих малюнків. 

На відкритті оновленої алеї був присутній міській голова           
Г. Труханов. Він наголосив, що реконструкція проводиться також у 
парку імені Горького, луна-парку та ще у кількох скверах. 

 

55. Котова М. Элитная рыбалка на фоне живописных руин /          
М. Котова // Слово. – 2014. – 15 мая. – С. 15. 

У Дюківському парку відкрився новий природний атракціон – 
платна риболовля. Спочатку воду в ставку, де мала проводитися 
риболовля, було очищено, потім туди запустили рибу: щуку, окуня, 
товстолобика, судака, сома і білого амура. Нині це коштує 80 грн: ви 
берете свої снасті та наживку і рибалите хоч цілодобово. Але для 
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місцевих рибалок, які зазвичай забирають із собою все, що упіймали, є 
одна незручність: риболовля тут є спортивною, і весь вилов слід 
повернути назад до ставка. Але якщо ви все ж хочете похизуватися і 
пригостити рибою своїх близьких, то вилов можна викупити.  

 

56. Коцына О. Ночные дровосеки уничтожили сквер возле 
рынка / О. Коцына // Одес. жизнь. – 2014. – 12 марта. – С. 2. 

До нашої редакції звернулося декілька читачів, занепокоєних 
знищенням дерев біля ринку «Сєвєрний». Як з’ясувалося, знайти 
винних не так вже й просто. «Міськзелентрест» не має жодного 
відношення до вирубки дерев, про це нам повідомила прес-служба 
міської ради. Хто насправді винен в інциденті, будуть з’ясовувати 
правоохоронці. А от скільки саме було знищено дерев та розмір шкоди 
визначать члени комісії, до складу якої увійшли спеціалісти Державної 
екологічної інспекції в Одеській області, Інспекції з благоустрою міста, 
«Міськзелентресту» і Суворовської районної адміністрації. Наразі 
комісія працює. 

 

57. Ляшенко Г.В. Оценка рисков повреждения винограда 
весенними и осенними заморозками в Северо-Западном 
Причерноморье / Г.В. Ляшенко, Е.И. Маринин // Вісн.  Одес. держ. 
екол. ун-ту. – 2014. – Вип. 17. – С. 59 - 66. 

Дослідженню впливу приморозків на стан сільськогосподарських 
культур здавна приділялося багато уваги, що обумовлено масштабами 
збитків, яких зазнає галузь. Особливо актуальним є дослідження 
режиму приморозків там, де вирощують теплолюбні культури, до яких 
відноситься виноград. 

Вихідною інформацією для дослідження є дані про режим осінніх 
і весняних приморозків з п’яти агрометеорологічних станцій (Одеса, 
Болград, Ізмаїл, Сербка, Сарата), а також про дати настання 
фенологічних фаз «розпускання бруньок» і «технічна стиглість» 
винограду сортів «Аркадія» і «Загадка». Досліджуваний період склав 
64 роки – з 1945 по 2009. Умовна вірогідність пошкодження винограду 
приморозками визначалася за даними 1986 –  2009 рр. 

Було виконано також детальний аналіз режиму весняних і осінніх 
приморозків. Визначено часову мінливість дат приморозків в 
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атмосфері і на поверхні ґрунту, а також тривалість цього небезпечного 
періоду у весінній і осінній періоди; оцінено ступінь ризику 
пошкодження приморозками винограду сортів «Аркадія» і «Загадка». 
Результати дослідження наглядно представлено у формі графіків і 
таблиць. 

 

58. Мєлов Г. «Одесаобленерго» озеленює Центральний парк 
/ Г. Мєлов // Чорномор. новини. – 2014. – 30 берез. – С. 4. 

Відкрите акціонерне товариство «Одесаобленерго», яке має 
намір спорудити сучасну підстанцію «Маразліївська» у господарській 
зоні Центрального парку культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка, 
активно сприяє збільшенню там зелених насаджень. «Енергетики 
переказали на рахунок «Міськзелентресту» 340 тисяч грн на 
озеленення парку», - повідомив заступник голови – керівник апарату 
Одеської облдержадміністрації П. Хлицов. – «На цю суму придбані і 
вже висаджені сотні молодих дерев. «Одесаобленерго» й надалі 
сприятиме відновленню рослинної інфраструктури парку. Ми ж, зі 
свого боку, візьмемо під контроль витрати коштів, які надходять, щоб 
вони були використані за цільовим призначенням. Уже пройшов 
суботник за участі працівників енергопостачальної компанії 
«Одесаобленерго» та Одеської облдержадміністрації, під час якого 
були висаджені молоді рослини, у тому числі й реліктові дерева». 
Енергетики обіцяють згодом провести й інші роботи з благоустрою 
парку та його освітлення.  

 

59. Онькова В. Благоустраивается Карантинный спуск  /           
В. Онькова // Веч. Одесса – 2014. – 27 сент. – С. 1. 

Міська влада запланувала низку заходів з благоустрою 
Карантинного узвозу, його підпірна стіна буде оформлена у стилі 
«стріт-арт», а територія і об’єкти вздовж самої стіни будуть 
упоряджені. Закінчити благоустрій мають до середини жовтня. 

В Одесі вже реалізовано кілька проектів у стилі «стріт-арт». На 
зустрічі міського голови Г. Труханова з художниками, які працюють у 
цьому напрямі, було прийнято рішення розвивати цей напрям і 
розробляти концепції не лише для центральної частини міста, але й 
для спальних районів. 
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60. Парамонов Ю. Негода «вдарила» по дротах та опорах /          
Ю. Парамонов // Чорномор. новини. – 2014. – 27 лют. – С. 4. 

В Одеській області збитки, завдані стихією електричним 
мережам, за попередніми підрахунками вже перевищили мільйон грн. 
Технічна дирекція ПАТ «Одесаобленерго» зробила все можливе для 
того, щоб в найкоротші терміни відновити електропостачання. Задіяли 
десятки аварійних бригад і сотні одиниць техніки. Під час проведення 
ремонтно-відновлювальних робіт працівникам «Одесаобленерго» 
доводилося працювати в дуже складних умовах Однак при всіх 
зусиллях відновити пошкоджене стихією було вкрай складно. Полій на 
дротах сягав подекуди 10-сантиметрової товщини. Навіть після 
танення снігу дороги перебувають у вкрай поганому стані, ними 
практично неможливо дістатися до місця ліквідації аварії. З огляду на 
це план-графік аварійно-відновлювальних операцій постійно 
корегується. 

 

61. Пожарська А.Ю. Екологічний стан міста Одеси та заходи 
щодо його оптимізації  / А.Ю. Пожарська // Часопис картографії. – 
2014. – С. 290-294. 

 Одеса – великий  український порт на Чорному морі, що має два 
портові міста-супутники – Іллічівськ (на Сухому лимані) та Южне (на 
Григорівському лимані). Цей портовий вузол простягається вздовж 
Чорноморського узбережжя на 60 км і негативно впливає на  
екологічне становище екосистеми регіону. 

Одеса належить до міст із помірно несприятливою екологічною 
ситуацією. Основними забруднювачами навколишнього середовища є 
промислові підприємства, транспорт, комунальні та промислові викиди 
і скиди. Значною проблемою є також електромагнітне забруднення 
території, що поширюється від ліній електропередач високої напруги, 
та малярійна небезпека. У місті проводяться заходи із захисту 
середовища міста від негативного антропогенного впливу: будуються 
нові і вдосконалюються старі очисні споруди, модернізуються шкідливі 
підприємства, розширюється площа зелених насаджень. 
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62. Полищук В. Мода на безродность / В. Полищук // Одес. 
вестн. – 2014. – 27 сент. – С. 7-8. 

Можливо, комусь сьогодні ця тема видається неактуальною. Коли 
в країні триває війна, недоречно переживати за долю безпритульних 
котів   і собак. Але, можливо, хоча б спроба вирішити цю проблему 
стане щепленням від байдужості та жорстокості для майбутніх 
поколінь.  

Багато тисяч років тому людина приручила їх. Вони були її 
помічниками і друзями. Але, з тієї чи іншої причини, залишившись без 
домівки і господаря, вони навчилися жити "бомжами" в людському 
соціумі. З часом зростання популяції безпритульних котів і собак стало 
некерованим, методи ж вирішення проблеми перенаселення були 
варварськими. Але останнім часом ставлення до цих тварин 
змінюється. Сьогодні Одеса – єдине місто в Україні, де вже сім років 
діє муніципальна програма стерилізації безпритульних собак, 
прийнята департаментом екології Одеської міськради. За цей час, 
згідно зі статистичними даними, кількість безпритульних тварин у місті 
скоротилася майже вдвічі. Практично зникли з вулиць і  парків міста 
хворі тварини. 

Стерилізують тварин у притулку, створеному для їх захисту і 
допомоги на 6-му км Овідіопольської дороги Німецькою спілкою 
захисту тварин. Крім стерилізації, тут тварин лікують, щеплять від 
сказу та віддають усім бажаючим. 

     Друга не можна купити, стверджує народна мудрість, але дати 
безпритульному їжу і дах - вчинок воістину людський. 

 

63. Степанов В. Вторая жизнь одесских деревьев / 
В. Степанов // Одес. вестн. – 2014. – 25 янв. – С. 4. 

Заледеніння, яке сталося в ніч з 21 на 22 січня, призвело до 
загибелі понад 300 дерев. Якби не роботи «Міськзелентресту» 
минулого року, то їх було б набагато більше, адже більша частина 
дерев у місті досягла столітнього віку. 

В умовах міста деревні насадження зазвичай старішають і 
відмирають значно раніше, ніж у природних умовах. Але подарувати 
деревам друге життя може омолоджуюче підрізання, саме так 
називається цей вид догляду. Як це не парадоксально, але у 
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розпочатому минулого року масовому підрізанні є провина буревію 31 
травня 2013 р. Стихія завдала значної шкоди: серед трьох тисяч 
знищених тоді дерев багато було  трухлявих і гнилих.  

Минулого року було обстежено дерева на 119 вулицях і за 
висновками підготовлено  ордер на знесення 722 сухих і аварійних 
дерев, а також заплановано омолоджуюче підрізання більше 3 тисяч 
дерев. Така процедура допоможе зберегти здоров’я та майно городян 
та значно скоротить витрати міста на ліквідацію наслідків стихійних 
лих. 

 

64. Трохлиб В. На очереди – Польский парк / В. Трохлиб // 
Одес. изв. – 2014. – 16 авг. – С. 2.  

Перший віце-мер Одеси А. Орловський зустрівся з Генеральним 
консулом Республіки Польща в Одесі пані Стжельчик. Зустріч 
відбулася за ініціативою польської сторони. Пані Стжельчик 
запропонувала створити і благоустроїти в Одесі зелену зону в 
національному стилі її країни – Польський парк.  

 

65. Алексеева Д. Портал градостроительного кадастра – в 
действии / Д. Алексеева // Веч. Одесса. – 2015. -  28 июля. – С. 1. 

В Одесі розпочала свою роботу інформаційна система 
містобудівного кадастру, яка  є доступною для будь-якого користувача 
Інтернету. Портал http://ombk.odessa.ua/ розробили спеціалісти служби 
містобудівного кадастру при управлінні архітектури і містобудівництва 
Одеської міської ради. 

На порталі кадастру надається інформація: топографічні і 
геодезичні мапи різних масштабів та рівня деталізації; реєстр 
географічних назв; містобудівна документація, затверджена у 
встановленому порядку; інші види кадастрової інформації (земельний 
кадастр, кадастр об’єктів культурної спадщини, водних об’єктів, 
лісовий кадастр, кадастр надр та ін.). У перспективі спеціалісти 
ставлять перед собою завдання налагодити інтерактивне формування 
містобудівних умов і обмежень, що має значно скоротити термін видачі 
проектної дозвільної документації. 
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66. Владимирский О. В Одессе появилась Аллея морских 
лицеистов / О. Владимирский // Веч. Одесса. – 2015. – 3 дек. – С. 1. 

67. Дейч М. Аллея лицеистов / М. Дейч // Одес. вестн. – 2015. 
– 5 дек. – С. 2. 

Напередодні святкування Дня Збройних Сил України у сквері 
Героїчної оборони Одеси ліцеїсти Військово-морського ліцею висадили 
алею дерев. В урочистому заході взяли участь міський голова           
Г. Труханов і командувач Військово-морських сил Збройних Сил 
України війце-адмірал С. Гайдук. 

Ще в серпні 2015 р. командувач ВМС підтримав ідею взяти 
шефство над ліцеїстами, а згодом вирішив створити алею ліцеїстів. 
Цей проект є реалізацією спільного плану ВМС України і місцевої 
влади. Під наглядом працівників КУ «Міськзелентрест» ліцеїсти 
посадили 40 саджанців: мильні та оцтові дерева, багряник. 

 

68. Воронков В. Жаркие проблемы холодного снега /          
В. Воронков // Окна. – 2015. – 16 янв. – С. 1-3.  

69. Онькова В. Снегопад как зеркало нашего бытия /          
В. Онькова // Веч. Одесса. – 2015. – 9 янв. – С. 1-2. 

Канун нового року одесити згадуватимуть ще дуже довго. Ті, хто 
29 грудня опинився в дорозі, не забудуть, як намагалися потрапити 
додому маршрутками, які застрягали у заметах, або просто пішки − по 
занесеними снігом дорогам, намагаючись сховати обличчя від вітру. 
Снігопад, під час якого за підрахунками спеціалістів випало 700 тис. 
тонн снігу, практично паралізував життя міста. Майже тиждень Одеса 
жила в сніговому полоні. Перебої з хлібом, електропостачанням, 
проблеми з транспортом. Лише за тиждень після снігопаду місто 
повністю очистили від накопиченого сміття. 

Найтяжче одесити пережили відключення електрики. Інформації 
про те, скільки саме будинків лишалося без світла, наразі немає. 
Через снігові замети та нерозчищені міжквартальні під’їзди аварійні 
бригади не могли своєчасно дістатися до трансформаторних 
підстанцій. Енергетики звинувачують комунальні служби в тому, що ті 
не забезпечили їм фронту робіт. Міська влада, в свою чергу, дорікає 
енергетикам за відсутність інформації про відключені від електрики 
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будинки та відсутність заявок на розчищення під’їздів до 
трансформаторних підстанцій. 

 

70. Дейч М. Горзелентрест приступил к массовой высадке 
весенних цветов и саженцев деревьев / М. Дейч // Одес. вестн. – 
2015. – 11 апр. – С. 3. 

71. Дейч М. Триста тысяч цветов зацветут в Одессе этой 
весной / М. Дейч // Одес. вестн. – 2015. – 14 марта. – С. 3. 

72. Дейч М. Шестьсот тысяч цветов – жемчужине у моря /          
М. Дейч // Одес. вестн. – 2015. – 8 мая. – С. 3. 

Від початку року працівники «Міськзелентресту» висадили 250 
тис. весняних квітів, які потім замінять на літні. Минулого тижня вони 
разом з керівником проекту «Зелене місто» висадили 150 дерев. 
Загалом від початку року працівники установи разом із небайдужими 
одеситами і представниками громадських організацій висадили 
близько 2000 дерев у різних районах міста. 

На ділянці підприємства «Троянда» працівники 
«Місьзелентресту» виростили 250 тисяч одиниць розсади маргариток 
та віол, з яких навесні було створено 3,5 тис. м2 квітників. А влітку 
планується виростити 600 тис. одиниць розсади літніх квітів. Вже на 
початку літа озеленювачі Одеси замінять на міських клумбах весняні 
квіти на літні, а також будуть створювати нові квітники.   

 

73. Дейч М. Одессе «Береза белая, подруга…» / М. Дейч // 
Одес. вестн. – 2015. – 7 нояб. – С. 2. 

У рамках акції «Посади дерево» працівники сфери освіти, 
школярі та вихованці дитячих садків Приморського району висадили 
70 саджанців берези.  

Працівники «Міськзелентресту» пояснюють, що береза – 
довголітнє дерево, яке може радувати не одне покоління людей. Вік 
деяких дерев може сягати 150 років, а висота – 45 метрів. Саджанці 
берези невибагливі і ростуть як на сухому, так і на вологому ґрунті. 
Дерева швидко ростуть і добре адаптуються до міських умов.  
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74. Дейч М. Сто молодых сосен на трассе здоровья / М. Дейч 
// Одес. вестн. – 2015. – 12 дек. – С. 2. 

Уздовж Траси здоров’я висаджено 100 саджанців сосни 
кримської: молоді дерева прикрасили одне з найулюбленіших місць 
відпочинку одеситів та гостей нашого міста. При плановому 
прибиранні території одеських схилів працівники «Міськзелентресту» 
ліквідували сухостій, а натомість висадили на схилах нові дерева, 
віддаючи перевагу хвойним породам, тому що хвоя стійка до погодних 
змін і потребує значно меншого догляду у порівнянні з іншими 
рослинами. За словами директора «Міськзелентресту» М. Коренева, 
лише за цю осінь у місті було висаджено більше 1800 саджанців дерев, 
2700 кущів і 23 тисячі кущів роз. Всі саджанці взято на баланс 
підприємства. 

 

75. Кітік В. Працюють комунальники / В. Кітік // Одес. вісті. – 
2015. – 16 трав. – С. 1. 

У будинках комунальної власності міста  проводиться ремонт 
дахів, під’їздів, систем центрального опалення, водопостачання, 
каналізації. Відремонтовано конструктивні елементи ряду споруд. 
Оновлюється розмітка на пішохідних переходах і магістральних 
вулицях. Задля безпеки руху транспорту це робиться в нічний час. 
Виконуються заходи щодо упорядження ставків і прилеглої території в 
дендропарку Перемоги. Зокрема, це очищення водойм, фарбування 
огорож, ремонт електромереж, заміна кришок на люках, прибирання 
території. 

 

76. Котова М. «Деревянное» противостояние: что же 
происходит с нашим «зеленым золотом»? / М. Котова // Слово.  – 
2015. – 30 июля. – С. 6. 

Відбувся брифінг за темою « Необхідність громадського 
контролю за діями «Міськзелентресту». Представники громадськості 
впевнені, що під час літнього підрізання дерев було порушено 
законодавство. Вони наголошують, що було знищено сотні 
багаторічних дерев, а місця спилу не оброблено згідно з правилами. 

У свою чергу, представники «Міськзелентресту» повідомили, що 
дерева були вже старі і майже мертві і врятувати їх було неможливо, і 
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що наразі планується зрізати ще 700 дерев, які становлять загрозу 
здоров’ю і життю людей. 

Представники громадськості вимагають відкрити кримінальне 
провадження щодо цього, адже «Міськзелентрест» фактично нічого не 
робив впродовж 10 років, а тепер просто знищив зелені насадження. 
Там, де підрізання дерев проводять щороку, такі дерева не становлять 
загрози життю людей. 

 

77. Котова М. Пусть все сияет чистотой и хорошим 
настроением / М. Котова // Слово.  – 2015. – 30 апр. – С. 8. 

Студенти Національного університету «Одеська юридична 
академія» долучилися до Всеукраїнської екологічної акції «Зробимо 
Україну чистою», розпочату однойменною громадською організацією. 
Студенти вийшли на суботник, щоб після довгої зими привести до ладу 
набережну і схили на 8-й станції Великого Фонтану. 

Суботники студенти проводять регулярно. Працюють і в парках, і 
на вулицях, і на прибудинкових територіях міста. Зранку на 8-й станції 
Фонтану вони виносили сміття, підмітали сходинки та набережну. 
Згодом до студентів долучився і президент НУ «ОЮА», народний 
депутат України, почесний громадянин Одеси Сергій Ківалов.  

 

78. Кривов Ю. Дюковский парк: ребятам и зверятам /          
Ю. Кривов // Слово.  – 2015. – 14 мая. – С. 13. 

Чому Одеський зоопарк у такому поганому стані, і чому його 
загнано у вузьку щілину між історичним кладовищем, «Привозом» і 
трамвайним депо? У далекому 1922 р. група ентузіастів організувала 
зоопарк, тоді близкість до базару була корисною. Але минули 
десятиліття, і це стало проблемою для мільйонного міста, яке 
намагається стати привабливим для туристів і піклується про свій 
імідж. 

Територія Дюківського парку має природні ставки для 
водоплавних птахів, терасні алеї і, найголовніше, 24 га території, що 
дозволить комфортно розмістити 254 види тварин і запланований 
приріст видів у 2,5 раза. Тут також можна влаштувати дитячі 
атракціони та інші цікавинки для дітлахів. 
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79. Логашевський А. Подарунок до ювілею - сакура /           
А. Логашевський // Одес. вісті.  – 2015. – 26 груд. – С. 4. 

У рамках проекту «Зелене місто» в Ботанічному саду ОНУ           
ім. І.І. Мечникова посаджено алею сакури. Довжина її близько ста 
метрів.  

У 2017 р. Ботанічному саду виповниться 150 років, і алея сакури 
є своєрідним подарунком до цієї події. Велика заслуга в цій справі 
належить громадському діячеві А. Кавуну, який закупив саджанці, а 
потім разом зі своєю родиною посадив їх. Він вважає, що роботи ще 
багато: треба запустити фонтани, організувати поливання, а 
найголовніше – ретельно доглядати за деревами. 

- Встановленню побратимських зв’язків між Одесою та 
Йокогамою цього року виповнюється п’ятдесят років. Приємний збіг 
обставин. А саджання дерев – це вираження любові до рідного міста, - 
відзначив      А. Кавун. 

 

80. Солдатский А. И зашумят в Аркадии платаны? /          
А. Солдатский // Слово.  – 2015. – 26 февр. – С. 9. 

Напередодні літнього сезону 2014 р. відбулося урочисте 
відкриття пляжного комплексу «Аркадія» і центральної алеї. Однак 
виникла проблема, яка справила негативне враження. Влітку це місце 
перетворюється на кам’яний мішок, який під палаючим сонцем 
нагрівається до 50 градусів і більше. Адміністрація «Аркадія-Сіті» 
усвідомила свою помилку при плануванні алеї і прийняла рішення 
висадити тут платани, які швидко ростуть. Перед новим роком тут було 
посаджено 5-річні саджанці дерев. Ця міра стала вимушеною, але досі 
не зрозуміло, чому зелені насадження не було передбачено ще на 
стадії планування будівництва. 30 висаджених платанів навряд чи 
кардинально вирішать проблему. 
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Стан геологічного середовища 

 

Прибережна частина Одеської області знаходиться на північному 
схилі Причорноморської западини. Загальний нахил рельєфу – в бік 
моря, на південний схід. Чорноморське узбережжя Одеси складається 
з піщаних уступів у вигляді сходинок. Узбережжя іноді порізане 
балками. На території Одеської області розвинені такі явища, як карст, 
зсуви, ерозія. Антропогенна діяльність людини підвищує інтенсивність 
протікання таких процесів. З техногенними процесами пов’язане і таке 
явище, як просідання ґрунтів (підвищення рівня підземних вод 
призводить до підтоплення). 

Проблема збереження схилів існує в Одесі вже давно. Море 
безупинно наступає. Цього разу найгостріше проблема постала в 
Чорноморці. Нещодавно міський голова підписав розпорядження про 
проведення комплексу інженерно-геологічних досліджень і розробку 
проекту будівництва берегозахисних споруд із укріпленням схилів і 
відновленням пляжу «Чорноморка». Метою цього комплексу є 
запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів. Проводити 
необхідні роботи доручено управлінню інженерного захисту території 
міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради. На проведення цих 
робіт буде виділено 500 тис. грн з фонду охорони навколишнього 
природного середовища. 

 

81. Белошицкая В. Судный день / В. Белошицкая // Одес. 
вестн. – 2013. – 16 марта. – С. 6. 

82. Мелихова В. Отступать некуда. За нами – склоны! /           
В. Мелихова // Одес. вестн. – 2013. – 2 марта. – С. 1.  

83. Мелихова В. Склоны мэр застраивать не позволит /           
В. Мелихова // Одес. вестн. – 2013. – 23 февр. – С. 2.  

Останнім часом одним з найбільш обговорюваних було питання 
про забудову прибережних схилів. На сесії міської ради було прийнято 
рішення «Про встановлення режиму забудови території берегових 
схилів від парку ім. Т.Г. Шевченка до 14-й станції В. Фонтану для 
недопущення їх подальшої забудови». 

Депутати прийняли також рішення про створення «Муніципальної 
служби розвитку торгівлі Одеської міської ради». Її основні завдання – 
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забезпечення ефективної експлуатації тимчасових споруд, а також 
обстеження об’єктів комунальної власності, на території яких 
працюють підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового 
обслуговування. 

Значно скоротився перелік громадських організацій, що 
отримують пільги на орендну плату за кожне приміщення, яке вони 
займають, у розмірі 1 гривня на рік. В 2015 р. платити за землю не 
доведеться Лермонтовському санаторію. Таким чином місто 
намагається допомогти закладу пережити непростий період 
міжсезоння і добре підготуватися до нового оздоровчого сезону. 

 

84. Буняк О.А. Ротационная динамика как фактор 
формирования гидродинамического режима понтического 
водоносного горизонта на территории Одессы / О.А. Буняк // Вісн. 
Одес. нац. ун-ту. Серія «Географічні та геологічні науки». – 2013. –          
Т. 18, вип. 2 (18).– С. 127-133. 

Однією з актуальних гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
проблем на території Одеси є підвищення рівня підземних вод. 
Гідрогеологічні умови в місті порушуються, незважаючи на щорічні 
витрати на водопониження. Динаміка рівня понтичного водоносного 
горизонту обумовлює зниження стійкості понтичних вапняних порід, 
погіршення горно-технічного стану катакомб, активізацію процесів 
суфозії і карстоутворення. 

Традиційно вважається, що основними факторами формування 
понтичного водоносного горизонту Одеси та його гідродинамічного 
режиму є кліматичні, а основними причинами вікових змін у природних 
елементах балансу – надходження вод техногенного походження. 
Разом із тим, річна динаміка гідродинамічних параметрів понтичного 
водоносного горизонту обумовлена тим, наскільки 
гідравлічноефективними є міжблокові зони підвищеної проникності в 
геологічному розрізі. 

Автор аналізує спостереження декадного висотного положення 
рівня понтичного горизонту за 14 свердловинами, які розташовані в 
різних районах міста, за 1970 – 1998 рр.; щомісячні показники 
спостереження за дебітами 12 водовідвідних штолень дренажної 
галереї, розташованої уздовж одеського берега (11 км), за 1971 – 
1980_рр.; швидкість осьового обертання Землі. 
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За даними досліджень можна зробити такі висновки: мають місце 
чітко виражені закономірності внутрішньорічної динаміки дебітів 
дренажних споруд, рівнів понтичного водоносного горизонту на 
території міста та швидкості обертання Землі. Рівень водоносного 
горизонту підвищується на інтервалах уповільненого обертання Землі і 
знижується на інтервалах її пришвидшеного обертання. 

 

85. Воронков В. Блеск и нищета одесских пляжей / 
В. Воронков // Одес. жизнь – 2013. – 31 июля. – С. 7; Окна. – 31 
июля. – С. 7. 

86. Крещук В. Как урезают одесские пляжи / В. Крещук // Окна. 
– 2013. – 2 сент. – С. 12. 

87. Крещук В. Экология в плену олигархов и чиновников /           
В. Крещук // Окна. – 2013. – 30 апр. – С. 12. 

88. Супранович Н. «Черноморка»: когда земля уходит из-под 
ног… / Н. Супранович // Слово. – 2013. – 28 марта. – С. 1. 

Чорноморка нині є, мабуть, одним з найдепресивніших 
мікрорайонів нашого міста. Перерви у енергопостачанні, 
несанкціонована торгівля, стихійні звалища і фекальні викиди у 
пляжній зоні тут вже стали майже нормою. Але, окрім цього, триває 
підступний наступ моря, яке кожного року поглинає кілька квадратних 
метрів дефіцитної земельної площі. Гірше всього те, що море вже 
підібралося до прибережних капітальних будівель. 

Похмурим є, на жаль, майбутнє Чорноморки. Багато житлових 
будинків, розташованих неподалік від моря, буде врешті-решт 
зруйновано. А ті будинки, які все ж таки уціліють, будуть відрізані від 
моря приватною гаванню або віп-зонами. 

 

89. Егупов К.В. Динамический анализ склонов Одесского 
региона / К.В. Егупов, П.А. Устинов // Вісн.  Одес. нац. ун-ту. Серія 
«Географічні та геологічні науки». – 2013. – Т. 18, вип. 1 (17). – 
С. 188 -195. 

Метою цього дослідження  був аналіз зміни динамічних 
характеристик схилу (в цьому випадку зсувного) внаслідок зміни його 
конфігурації. Було проведено розрахунки зсувного схилу в Одесі з 
метою визначення його стійкості, а також можливого варіанту 
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протизсувних споруд, з урахуванням сейсмічних впливів. При цьому 
здійснювалось якісне моделювання зсувного масиву з контролем 
якості одержуваних розрахункових схем. Для проведення зазначених 
розрахунків був визначений схил в районі інфекційної лікарні, ближче 
до очисних споруд. 

Результати розрахунків та їх аналіз свідчать про те, що: можливо 
виконувати розрахунки зсувних масивів у комплексній постановці 
завдання: зсув - підстава зсуву - протизсувні споруди; можливо 
виконувати уточнення сейсмічних впливів для споруд, розташованих 
на зсувному масиві, в тому числі для розрахунків прямим динамічним 
методом. Для прийняття остаточного рішення про проектування 
реальних споруд на зсувних схилах потрібні повторні серії розрахунків 
на більшій кількості схилів. 

 

90. Черкез Е.А. Инженерная геодинамика оползневых 
склонов Одесского побережья после осуществления 
противооползневых мероприятий / Е.А. Черкез, Т.В. Козлова, 
В.И. Шмуратко // Вісн.  Одес. нац. ун-ту. Серія «Географічні та 
геологічні науки». – 2013. – Т._18, вип. 1 (17).– С. 15-25. 

Одеське узбережжя відчуває зростаючий вплив техногенних 
факторів, пов'язаних з інтенсифікацією експлуатації та будівництвом 
нових об'єктів житлово-комунального, портового, транспортного та 
курортного призначення. Поряд з цим, прийняті в останні десятиліття 
проектні рішення про забудову берегової зони не сприяють 
збереженню геологічної ефективності існуючого комплексу 
протизсувних та берегозахисних споруд і не враховують особливостей 
сучасної геодинаміки зсувних схилів. 

Об'єкт дослідження − зсувні схили і протизсувні споруди 
Одеського узбережжя. Предмет дослідження - інженерна геодинаміка 
зсувних схилів. Мета роботи полягала в тому, щоб встановити 
закономірності формування і розвитку деформацій і зсувів порід схилів 
Одеського узбережжя за результатами багаторічних режимних 
спостережень за ефективністю роботи протизсувних споруд. 

Досвід експлуатації протизсувних споруд Одеського узбережжя 
свідчить, що протизсувні заходи не призводять до повного припинення 
деформацій порід зсувного схилу. Це може бути обумовлено кількома 
групами причин і факторів. Одна з них - це причини технологічного і 
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технічного характеру, друга − природні фактори, які підтримують і 
активізують сучасні деформації порід схилів і прибровкової частини 
плато. 

При проектуванні і будівництві споруд необхідно враховувати 
складний характер розташування субгоризонтальних літогенетичних 
ослаблених зон і порушень різної природи в масиві порід, а також 
кінематичні особливості геодеформаційних процесів зсувних схилів. 
При організації моніторингу слід враховувати специфіку інженерно-
геодинамічних умов зсувних схилів Одеського узбережжя. Потрібно 
також відновити перервані в 1992 р. спостереження за ефективністю 
протизсувних споруд. 

Житлово-комунальне, курортне і протизсувне будівництво, а 
також розробку нових і реконструкцію існуючих протизсувних і 
берегозахисних споруд необхідно вести з урахуванням сучасних знань 
і сучасних інженерно-геодинамічних умов зсувних схилів. Очевидно, 
що оптимальні будівельні рішення повинні сприяти збереженню і 
підвищенню інженерно-геологічної ефективності існуючого комплексу 
протизсувних та берегозахисних споруд і бути органічно «вписані» в 
сучасну геодинаміку зсувного схилу. 

 

91. Черкез Е.А. Инженерно – геодинамические условия 
оползневого склона территории Приморского бульвара в Одессе 
/ Е.А. Черкез, Т.В. Козлова, В.И. Шмуратко // Вісн.  Одес. нац. ун-ту. 
Серія «Географічні та геологічні науки». – 2013. – Т. 18, 
вип._1_(17). – С. 58 -70. 

Зсувній схил в районі Приморського бульвару підтримується у 
відносно стабільному стані системою протизсувних споруд (підпірних 
стін і контрбанкетів), побудованих у першій половині XIX ст. Разом з 
тим, схили Приморського бульвару протягом останніх десятиліть 
відчувають зсувні деформації. Сучасні деформації мають 
багатокомпонентну природу, контролюються декількома чинниками 
(квазіперіодичною зміною напружено-деформованого стану порід у 
мікроблоці, екзогенними схиловими процесами гравітаційної природи, 
зміною реологічних властивостей порід, атмосферними опадами, 
режимом рівня ґрунтових вод і т. ін. ), які взаємодіють і підсилюють 
один одного. Закони цих взаємодій не зовсім зрозумілі. Однак добре 
відомо, що в більшості своїй природні процеси принципово нелінійні, і 
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саме тому складання кількох факторів може призводити до 
аномальних геологічних явищ. З цього випливає, що проектування 
будь-якого виду споруд у межах зсувного схилу Приморського 
бульвару має бути виконане з урахуванням виявлених геодинамічних 
особливостей. Інженерно-геологічні розвідки в районі Приморського 
бульвару протягом останніх 40-50 років проводилися переважно в 
зв'язку з будівництвом або реконструкцією окремих споруд (ескалатор, 
колектор, фунікулер та ін.). Зіставлення з матеріалами досліджень, що 
виконувалися в період будівництва Потьомкінських сходів, вказує на 
те, що ситуація в інженерно-геологічному і гідрогеологічному 
відносинах значно погіршилася. 

Територія Приморського бульвару і прилеглого до нього зсувного 
схилу є соціально важливим, геологічно складним і геодинамічно 
«живим» природним об'єктом, тому найближчим часом вкрай 
необхідно організувати на цій території додаткову інженерно-
геологічну розвідку і комплексний моніторинг геологічного середовища. 

 

92. Белошицкая В. Геннадий Труханов: «Склоны застраивать 
не дадим» / В. Белошицкая // Одес. вестн. – 2014. – 27 дек. – С. 6. 

93. Волина Л. Застройка склонов отменяется? / Волина Л. // 
Одес. изв. – 2014. – 27 дек. – С. 2.  

94. Иванов А. Здесь был песчаный пляж… / А. Иванов // 
Одес. изв. – 2014. – 24 июля. – С. 1.  

Сесія міської ради прийняла рішення «Про встановлення режиму 
забудови території берегових схилів від парку ім. Т.Г. Шевченка до 14-ї 
ст. В. Фонтану для недопущення їх подальшої забудови». Було також 
внесено зміни у міську цільову програму включення центральної 
(історичної) частини забудови Одеси до основного переліку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 2013-2015 рр. У рамках цієї 
програми фінансуватимуться роботи із відновлення пам’яток за 
межами центральної частини міста. 

Схоже, нарешті своїм рішенням міська рада наклала певний 
мораторій на забудову прибережних зон. Щоб він був повним, потрібно 
скасувати усі раніше прийняті рішення. Таку пропозицію було внесено 
в першому проекті рішення, проте депутати її не підтримали. Можливо, 
це пов’язано з тим, що у випадку скасування дозволів на будівництво, 
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доведеться судитися з інвесторами і відшкодовувати їм збитки 
виключно з міського бюджету. 

 

95. Выхованец Г.В. Динамическая устойчивость размеров 
песчаных пляжей в береговой зоне Черного моря / 
Г.В. Выхованец, А.Б. Муркалов, А.А. Стоян // Вісн. Одес. нац. ун-
ту. Серія «Географічні та геологічні науки». – 2014. – Т. 19, вип. 1. – 
С. 53–68. 

Піщані пляжі є первинними формами акумулятивного рельєфу в 
середовищі впливу накатного потоку в береговій зоні моря. Вони 
складені наносами і є найдинамічнішими формами. Вони змінюються 
протягом кожного шторму, можуть нарощуватися чи зменшуватися у 
власних фізико-географічних умовах, що склалися історично. 
Протягом минулих десятків років почали домінувати інструментальні 
дослідження пляжів, що дозволило отримати чисельні характеристики 
морфології та динаміки піщаних пляжів. Вони є важливим 
рекреаційним ресурсом, чинником природного захисту корінних берегів 
від абразії, індикатором загального стану всієї берегової зони, 
джерелом будівельних пісків.  

Багаторічні горизонтальні деформації берегової лінії на 
акумулятивних формах дорівнюють 47 м, а на підсхилку кліфів вже до 
23 м в фаціальних умовах берегової зони Чорного моря. В більшості 
випадків вертикальні деформації поверхні пляжів дорівнюють 
максимально 2,8 м на крупних акумулятивних формах. На абразійних 
вони обмежені товщиною пляжних наносів. На кожній ділянці берегової 
зони піщані пляжі мають певні лінійні та об’ємні розміри, що 
відповідають навколишнім умовам. Протягом довгого часу ці розміри 
майже не змінюються, незважаючи на велику різницю штормових 
поточних значень. У межах всього Чорного моря пляжі розвиваються в 
умовах гострого дефіциту наносів, що є природним.  

 

96. Котова М. На пляж в Черноморку? Забудьте!.. / М. Котова 
// Слово. – 2014. – 27 марта. – С. 4. 

97. Супранович Н. Одесский берег напоминает падающее 
домино / Н. Супранович // Слово. – 2014. – 11 сент. – С. 5. 
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Море продовжує свій безжальний наступ і далі руйнуючи 
інженерну систему берегової зони. Над обмілілими пляжами 
нависають промоклі схили. Спеціалісти вже давно попереджають, що 
Одеське узбережжя схоже на доміно: варто штовхнути лише один 
елемент і завалиться вся берегова лінія. Наразі в найгіршому стані 
схили у Чорноморці. Ситуація погіршується активізацією зсувної 
діяльності. 

Спеціалісти стверджують, що проект порятунку схилів існує, 
проте він коштує 1,5 млрд грн і є непідйомним для бюджету міста. Тож 
туристам і мешканцям міста рекомендують триматися подалі від 
підпірних стінок у Чорноморці і минати місця, де просів тротуар. 

 

98. Муркалов А.Б. Строение и многолетняя динамика пляжей 
Одесского залива (Черное море) / А.Б. Муркалов // Лимани 
північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний 
стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, 
рекомендації щодо їх вирішення_:  матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., Одеса, 1–3 жовт. 2014р. – Одеса, 2014. – С. 133–135. 

Наприкінці 1980-х рр. відбулося різке посилення антропогенного 
навантаження на природну систему берегової зони Чорного моря, в 
тому числі і між дельтою Дунаю та мисом Аджіяск. На берегах 
Одеської затоки розширився Одеський порт. Забудовано пляжі і нижні 
зсувні тераси, терасовано високі схили, побудовано гавань для яхт на 
півночі міста, закріплено близько 35% довжини активних кліфів у 
східному напрямку до мису Аджіяск. Все це призвело до зміни балансу 
наносів і зменшення обсягів їх транспортування. Зникли джерела 
наносів у межах Одеської затоки. На 45% зменшилися надходження 
наносів з абразивних джерел (на 45-50%), збільшилася крупність 
пляжевих наносів. Пляжева берегова лінія наростала на 0,5 м/рік у 
центрі дуги, а на наростання пляжів витрачалося приблизно 1 м3/м рік. 

У статті наведено результати багаторічних інструментальних 
стаціонарних досліджень, які дозволяють зробити такі висновки: 
лінійні, об'ємні і кількісні параметри пляжів істотно розрізняються як 
уздовж берегової дуги, так і в часі, протягом окремих сезонів року і в 
багаторічному розрізі; протягом останніх десятиліть вплив 
антропогенного чинника призвів до деградації пляжів уздовж берегової 
дуги. 
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99. Нікіпелова О.М. Щодо загрози небезпечних геологічних 
процесів (зсувів, абразії тощо) на прикладі природної місцевості 
«Совіньйон»  (с. Чорноморка, м. Одеса) / О.М. Нікіпелова, 
О.В. Сторчак, А.В. Мокієнко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. – 2014. – 
Вип. 724/725 : Географія. – С. 76–79. 

Загальна довжина морського узбережжя в межах Одеської 
області складає 261 км, з яких : ділянки абразійно-зсувні – 23 км, 
абразійно-обвальні – 20 км, акумулятивні – 200 км (22 активні і 178 
такі, що періодично розмиваються), штучно закріплені – 20 км, з них 9 
км потребують відновлення. На теперішній час потребують 
інженерного захисту 155 км узбережжя (19 км термінового , 27 – 
першочергового,  інші – у перспективі). 

Значна частина схилу морського узбережжя Одеської області 
зруйнована зсувами, на яких утворюються стихійні звалища сміття, або 
це занедбані акумулятивні береги, на яких часто, з ризиком для життя, 
відпочивають неорганізовані туристи. 

У геоморфологічному відношенні обстежено ділянку 
«Совіньйон», розташовану від зрізу води до крайової частини 
Чорноморського плато. Тут відбувається активний процес розмиву 
берега і пляжу (220 м). Внаслідок абразійної діяльності моря пляж 
повністю знищений. Хвилевідбійні стінки на цій ділянці узбережжя 
зруйновано. Зруйновано також проїжджу частину вулиці, що йде 
уздовж моря, небезпека загрожує житловим будинкам у південній 
частині с. Чорноморка (200 м), зруйновано будинки в селищі 
«Совіньйон». Ширина пляжу на цій ділянці складає 0-6 м. Деякі зсувні 
рухи викликані перенавантаженням плато і верхньої частини схилу 
житловими і дачними будівлями, облаштування штучних терас, 
зрізанням та підсипанням грунтів під час освоєння території, 
неочищеними стічними водами. Можна припустити також, що саме 
будівництво протизсувних споруджень в районі ЖБК «Совіньйон», а 
зокрема насипка ряду траверсів, що виходять у море на відстань до 50 
метрів, і будівництво причалу, призвело до значного скорочення 
припливу морських наносів в районі  Люстдорфської балки і, як 
наслідок, розмиву пляжу «Чорноморка». 

Першочерговим завданням є удосконалення системи 
моніторингу, особливо в межах морського узбережжя Одеси та області 
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(як території, де найбільш активно розвиваються зсувні та абразійні 
процеси і яка активно, часто несанкціоновано, освоюється), для 
своєчасного виявлення природного і техногенного впливу на ці 
процеси. 

 

100. Воліна Л. Навіщо узбережжю висотки? / Л. Воліна // 
Одес. вісті. – 2015. – 21 листоп. – С. 4. 

Питання могло б здатися риторичним, якби не рішення 
містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування 
Одеської міської ради. У детальний план території, обмеженої 
Фонтанською дорогою, вулицями Каманіна, Літературною, 
Новобереговою, Червоних Зір, провулком Червоних Зір, внесли зміни й 
дозволили спорудити 32-поверховий хмарочос. Члени містобудівної 
ради ухвалили цей проект, мовляв, морський фасад стане 
привабливішим і у ньому з’явиться домінанта. Проте при вірогідній для 
Одеси сейсмічності 7 балів висота споруджуваних будинків не може 
перевищувати 24 поверхи, саме така висота передбачалася 
попереднім проектом будівництва. 

Не можна не згадати й про екологічні питання, пов’язані з таким 
будівництвом. Засновники Одеси не даремно проектували вулиці, які 
йдуть прямо від моря. Такий підхід давав можливість морським бризам 
вільно підніматись у місто, забезпечуючи його жителям свіже повітря і 
прохолоду в літню спеку. Хмарочоси закривають центр міста від моря, 
як наслідок, порушується циркуляція повітря. Висотки з потужним 
залізобетонним фундаментом стають також непереборною 
перешкодою для дощових потоків. Не маючи можливості піти в море, 
як раніше, вода затримується на вулицях. 

Геологи вважають неправильним розвиток прибережної частини 
Одеси винятково вгору, а околиць – ушир. Це створює не тільки 
дисбаланс, але й перевантажує прибережну плиту, значно 
прискорюючи процеси сповзання міста у море. 

 

101. Воліна Л. Чи виручать рослини?  / Л. Воліна // Одес. 
вісті.  – 2015. – 23 трав. – С. 2. 

102. Іванов О. Чекаємо обновки  / О. Іванов // Одес. вісті.  – 
2015. – 16 квіт. – С. 1. 
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На черговому засіданні містобудівної ради при управлінні 
містобудування й архітектури Одеської міськради було розглянуто 
питання стосовно оформлення підпірної стіни в районі Аркадії, де 
з’явиться нове розворотне кільце трамвая 5-го маршруту. Справа в 
тому, що для влаштування зупинки й трамвайного кільця було зрізано 
більшу частину схилу. І тепер, щоб забезпечити стійкість його решти, а 
заразом і всього зупинкового комплексу, доведеться споруджувати 
підпірну стіну. Саме вона неминуче з’являтиметься перед очима всіх, 
хто рушає до Аркадії, тому проектувальники й задумалися про 
естетичне оформлення цієї стіни. 

Члени містобудівної ради довго сперечалися про матеріали 
декору, про глибину фундаменту. Він складе лише півметра, стійкість 
важкої та масивної конструкції викликає сумніви. Врешті вирішили: 
задекорують стіну вічнозелені насадження.  
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Забруднення ґрунтів. Проблема відходів 

 

Утилізація побутових відходів є однією з найгостріших проблем 
великих міст і мегаполісів Європи, котра доставляє багато клопоту 
місцевій владі. Зрозуміло, що актуальною ця проблема є і для нашого 
міста. 

Одеса – велике портове місто із більш як мільйонним 
населенням. Як наслідок – у місті постійно генерується велика кількість 
сміття, рідких і твердих побутових відходів. Влітку, коли місто приймає 
тисячі туристів, проблема відходів в Одесі загострюється ще більше. 
Станом на початок 2015 р., несанкціоновані сміттєзвалища було 
виявлено в усіх районах міста. Найбільше з них - у Київському районі, 
на приморських схилах. Всього ж у місті відходами вкрито майже 
20 000 м2 території. 

Як же вирішити проблему сміття в Одесі? У наш час у світі 
існують три основні способи утилізації побутових відходів: 
захоронення, спалювання і переробка вторинної сировини. Проте 
захоронені під землю відходи сильно забруднюють ґрунти. Такі ґрунти 
вже ніколи не будуть придатними ні для сільського господарства ні для 
будівництва. Спалювання сміття також має суттєві недоліки. При 
спалюванні виділяються токсичні речовини, тому застосовувати їх у 
великому курортному місті не можна. Найоптимальнішим варіантом 
для нас є вторинна переробка відходів на спеціальних заводах. 
Подібні заклади вже давно працюють у розвинених країнах, вони 
успішно переробляють поліетилен, скло, пластик і навіть харчові 
відходи. Але щоб такий проект став реальністю, ситуація в країні має 
бути стабільною. Кілька років тому будівництво переробного заводу в 
Одесі коштувало б приблизно 100 мільйонів гривень, його планували 
побудувати на території полігонів твердих побутових відходів 
«Дальницькі кар’єри». Там мали б перероблятися пластикові пляшки, 
скло, папір, метал, поліетилен. Однак після стрибка курсу валют 
вартість проекту стала просто непідйомною для нашого регіону. 
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103. Бінковська Г.В. Відходи тваринництва та птахівництва 
як сировина для виробництва біогазу в Одесі і області  /          
Г.В. Бінковська, Т.П. Шаніна // Вісн.  Одес. держ. екол. ун-ту. – 
2013. – Вип. 15. – С. 28-34. 

Згідно з даними Головного управління статистики в Одеській 
області в 2010 році поголів’я  великої рогатої худоби на 
сільськогосподарських підприємствах та в особистих селянських 
господарствах  склало 182 512, поголів’я свиней – 385 096, овець та кіз 
– 398 311, птахів – 5 550 937 голів. 

За 15 місяців свого росту теля виділяє в атмосферу кількість 
метану, еквівалентну 75 тис. км пробігу середнього автомобіля -  в 5 
разів більше, ніж машина проїжджає за той же час. Мільйони тонн 
рідкого гною на рік – неминучий наслідок індустріалізації тваринництва; 
як правило, величезна кількість гною сконцентрована на невеликих 
площах, що призводить до виділення метану з відкритих сховищ у 
величезній кількості і, як наслідок, посилення парникового ефекту. 

Згідно з Кіотським протоколом країни, що приєдналися до нього, 
беруть на себе забов’язання щодо зниження викиду парникових газів в 
атмосферу. Подібні обмеження вимагають серйозного підходу до 
контролю над джерелами емісії, модернізації виробництв і вжиття 
заходів для зменшення негативного впливу на атмосферу. 

Метою дослідження було визначення кількості відходів 
тваринництва і птахівництва, що утворюються в сільськогосподарських 
підприємствах та особистих селянських господарствах Одеської 
області (за статистичними даними 2006-2010 рр.) та розрахунок 
біогазового потенціалу Одеси та області. Кількості органічних відходів, 
що утворюються, проаналізовані, отримані результати наведено в 
таблицях, на цій основі було розраховано прогнозні показники біогазу, 
що утворюється з гною великої рогатої худоби, овець, кіз і кількох 
основних видів птахів. Для розрахунків застосовувалися методи 
системного та статистичного аналізу. Отримані дані вказують на 
потенційний об’єм біогазу за 2009 рік. 

 

104. Коцына О.  Деньги из мусора / О. Коцына // Одес. жизнь. 
– 2013. – 11 сент. – С. 6. 
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105. Лисовская С. Большая «зачистка» / С. Лисовская // 
Деловая Одесса. – 2013. – 30 янв. – С. 3. 

106. Супранович Н. Отходы в доходы / Н. Супранович // 
Слово. – 2013. – 6 июня. – С. 3. 

Багаторазові обіцянки запровадити в Одесі роздільне збирання 
сміття так і лишаються обіцянками. Підприємці пояснюють це тим, що 
європейські технології нам не по кишені. Наприкінці 2013 р. «Союз», 
найбільша компанія, яка обслуговує Одесу, обіцяла вже у 2014 р. 
почати роздільне збирання відходів. Називали навіть цифру – 500 
спеціальних контейнерів, які планували закупити.  

Було також розраховано вартість будівництва переробного 
заводу (приблизно 100 мільйонів гривень). Його планували побудувати 
на території полігонів твердих побутових відходів «Дальницькі 
кар’єри». Там мали б перероблятися пластикові пляшки, скло, папір, 
метал, поліетилен. Однак після стрибка курсу валют и підвищення 
вартості пального не може й бути мови про впровадження цього 
проекту. 

 

107. Владимирский О. «Чистое море, чистый город, любимая 
страна»  / О. Владимирский // Веч. Одесса – 2014. – 3 апр. – С. 1. 

Під таким девізом члени Української асоціації захисту моря 
ЮНІОР, студенти екологічного університету та академії харчових 
технологій провели 1 квітня акцію на Соборній площі. Як розповів 
голова асоціації І._Карпенко, мета акції – привернути увагу мешканців 
Одеси та і всієї України до проблем охорони навколишнього 
середовища. Активісти організації виготовили із побутового сміття 
величезний глобус, який став своєрідним символом того, на що може 
перетворитися Земля, якщо не приділяти належної уваги проблемам 
утилізації та вторинного використання сміття. 

 

108. Марин С. Наступил ли «мусорный кризис» / С. Марин // 
Одес. жизнь. – 2014. – 9 янв. – С. 3. 

109. Марин С. Трущобы в центре Одессы / С. Марин // Одес. 
жизнь. – 2014. – 15 янв. – С. 3. 

З 2014 р. в Одесі відбулися зміни в роботі сміттєзбиральних 
компаній. Крім компанії «Союз» на вулицях з’явилися нові контейнери 
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фірми «Екорад» (ООО «ТВ - Серрус») і низки інших компаній. Попри це 
в деяких місцях відходи вивозилися дуже погано. Так, завали сміття 
були на одній із головних вулиць міста – Грецькій – прямо напроти 
Російського театру і поблизу торговельного центру «Афіна». Треба 
сподіватися, що сміттєзбиральні компанії визначать, де потрібно 
встановити більше контейнерів, та будуть частіше вивозити сміття. 

 

110. Наумов М. Як поводитися з відходами / М. Наумов,           
В. Добровольський // Екол. вісн. – 2014. - № 1 (84). – С. 6-24. 

На сесії Одеської обласної ради (17 грудня 2013 р.) було 
затверджено «Програму поводження з твердими побутовими 
відходами на 2014-2017 рр.». Програму було розроблено відповідно до 
законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про забезпечення санітарного і 
епідеміологічного благополуччя населення», «Про благоустрій 
населених пунктів», Національної стратегії поводження з твердими 
побутовими відходами в Україні та на підставі рішення Одеської 
обласної ради від 4 липня 2013_р.  № 823 – VI. 

Морфологічний склад твердих побутових відходів (ТПВ) з кожним 
роком ускладнюється, включаючи все більшу кількість екологічно 
небезпечних компонентів і речовин. За даними досліджень ТПВ в 
середньому містять 15-20% паперу та картону, 35-40% харчових 
відходів, 1-3% металів, 1-2% деревини, 1-3% текстилю, 8-10% 
полімерів, 8-10% скла та ін. 

Майже всі звалища побутових відходів потребують рекультивації, 
упорядкування та санації. Облаштування та експлуатацію полігонів 
ТПВ здійснюють з порушенням екологічних та санітарних норм, 
проектної документації немає. В Одесі полігон ТПВ-1 розміщений на 
території Новодолинської сільської ради («Дальницькі кар’єри»), він 
функціонує з 1968 р. і потребує термінової санації та, за наявності 
обґрунтування щодо його подальшої експлуатації, реконструкції. 

Полігони ТПВ є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери, 
ґрунтів і водних ресурсів. Побутові відходи є джерелом ускладнення 
санітарно-епідемічної ситуації, особливо щодо гострих інфекцій і 
паразитарних хвороб. 
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Виконання затвердженої програми дасть змогу зменшити 
шкідливий вплив ТПВ на навколишнє природне середовище та 
здоров’я людини.  

 

111. Руденко Л.Г. Регіональні відмінності в накопиченні 
відходів життєдіяльності населення України / Л.Г. Руденко,           
С.О. Западнюк, К.А. Поливач // Екол. вісн. – 2014. - № 5 (85). –           
С. 15-17. 

Мета цієї статті – виявлення основних тенденцій і регіональних 
відмінностей в утворенні та накопиченні відходів життєдіяльності 
населення України. В статті йдеться про регіональні відмінності в 
утворенні відходів різних класів небезпеки. За результатами 
досліджень можна зробити висновок, що Одеса  відноситься до 
регіонів, де накопичується найменше відходів (1,9 млн т – на кінець 
2013 р., для порівняння: у Дніпропетровську ця цифра складає 9,7 
млн т). 

Проблема поводження з відходами з кожним роком 
загострюється, внаслідок цього зростає загроза довкіллю та здоров’ю 
людини. Її вирішення потребує ефективних цілеспрямованих дій у 
рамках єдиної державної політики. 

Важливим інструментом аналізу, оцінювання, моніторингу і 
моделювання регіональних відмінностей у накопиченні відходів є 
сучасне геоінформаційне картографування. Наразі завершуються 
роботи зі створення атласу природних, техногенних і соціальних 
небезпек виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. 

 

112. Генова Е. Мусорный круговорот / Е. Генова // Одес. 
жизнь. – 2015. – 15 апр. – С. 5. 

113. Мячина А. Снег сквозь слезы / А. Мячина // Одес. жизнь. 
– 2015. – 14 янв. – С. 2. 

114. Райчева О. Мусорный кризис / О. Райчева // Одес. жизнь. 
– 2015. – 6 янв. – С. 3. 

Снігові замети стали непереборною перешкодою для сміттєвозів. 
Вже через декілька днів після заметілі біля переповнених сміттєвих 
баків виросли завали сміття. Найскладніша ситуація з вивезенням 
сміття склалася в районі Південно-західного масиву та жилмасиву 
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Котовського. У той же час одесити стали свідками несумлінної праці 
працівників сміттєзбиральних компаній, які випорожнювали далеко не 
всі контейнери. Представники компанії пояснюють це неможливістю 
під’їхати безпосередньо до контейнерів через нерозчищені 
міжквартальні під’їзди. Тим часом гори побутових відходів і досі 
лишаються невирішеною проблемою. Слід також зауважити, що 3 
січня не відбулися тендери з обрання сміттєзбиральних компаній, які 
будуть працювати в Одесі цього року. Натомість було подовжено 
договір із вже працюючими організаціями – до проведення тендерних 
процедур. 

 

115. Голубченко В.Ф. Порівняльна оцінка вмісту 
мікроелементів в грунтах Одеси та області / В.Ф. Голубченко,           
Е.В. Куліджанов // Аграр. вісн. Причорномор’я. – 2015. - № 76. –          
С. 27-31. 

Переважна більшість ґрунтів Одеси та Одеської області 
сформувалися на лесах. Вони мають важкосуглинковий чи 
легкоглинистий гранулометричний склад, що обумовлює їх середню 
або високу забезпеченість мікроелементами. Дослідження, виконані в 
Одеській області у 2003-2013 рр., виявили  зміни вмісту в ґрунтах 
мікроелементів кобальту і міді, пов’язані із заміною екстрагента HCl на 
ААБ. До заміни HCl вміст мікроелементів в усіх типах ґрунтів 
оцінювався як високий за кобальтом і середній або високий за міддю. 
Вилучення екстрагентом ААБ показало, що 41,6 % ґрунтів за вмістом 
міді і 11,5 % за вмістом кобальту оцінюються як дуже низько- і 
низькозабезпечені. Таким чином виявлено, що екстрагент HCl вилучає 
з ґрунту не лише легкодоступні, а й важкодоступні для рослин форми 
мікроелементів, тому завищує показники вмісту в ґрунтах рухомих 
форм. Визначення вмісту мікроелементів з використанням ААБ подає 
більш реальну картину стану забезпечення ними ґрунтів.  

 

116. Картава О.Ф. Застосування STEP-аналізу проектів 
впровадження логістичних систем поводження з відходами 
Одеського регіону / О.Ф. Картава, А.Г. Картавий // Екологічні 
нотатки. – 2015. – Вип. 2. – С. 36-42. 

Логістичні системи, що мають сприяти ефективній реалізації 
програм поводження з відходами на регіональному рівні і зменшенню 
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негативного впливу відходів на довкілля, ще не створені. Саме тому 
розробка проектів впровадження економічно ефективних і екологічно 
безпечних логістичних систем при формуванні місцевих програм 
поводження з відходами набуває важливого значення і вимагає 
доопрацювання наукових аспектів, створення відповідних методичних і 
організаційних інструментів управління, адекватних вимогам часу. 
Виконати це завдання можна лише на основі проведення аналізу і 
оцінки умов впровадження проекту. 

У статті на основі проведеного STEP-аналізу умов реалізації 
проекту впровадження логістичних систем при управлінні відходами 
регіону побудовано стратегічне дерево цілей для вирішення 
визначених проблем. На його основі можна сформулювати основні цілі 
і завдання проекту запровадження логістичної системи в рамках 
Регіональної програми поводження з відходами. 

Використання проектів логістичного управління в програмах 
поводження з відходами сприяє пошуку нових резервів, подальшому 
залученню фінансових, технічних, управлінських і наукових ресурсів на 
основі реалізації методик управління проектами і програмами. 

 

117. Кількісна характеристика небезпечної складової 
твердих муніципальних відходів в Одеській області / 
Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, А.В. Бучка, Т.І. Панченко // Чисте 
місто. Чиста ріка. Чиста планета : зб. матеріалів форуму. – Херсон 
: ХТПП, 2015. – С. 66-72.   

118. Сібілєва О.В. Технології обробляння відходів, що 
утворюються у процесі медичного обслуговування, та пов’язаних 
з цим дослідних робіт / О.В. Сібілєва // Екологічні науки : наук.-
практ. журн. – 2015. – № 7. – С. 131-140.  

До твердих муніципальних відходів (ТМВ) відносяться відходи 
житлового сектора, відходи муніципальної інфраструктури та 
муніципальних установ. Загальний потік ТМВ складається з органічних 
відходів, що легко розкладаються; великогабаритних відходів; 
потенційних вторинних ресурсів (відходів контейнерного збору); 
небезпечних відходів. 

Небезпечні відходи – це тверді відходи та їх суміші, які внаслідок 
їх природи, концентрації в них хімічних або інфікованих компонентів, а 
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також фізичних факторів можуть бути причиною підвищення показників 
смертності або зростання частоти серйозних захворювань та хвороб, 
що призводять до стану інвалідності. Небезпечними відходами є і ті, 
які у разі неправильної обробки, зберігання, транспортування, 
видалення, переробки можуть створити небезпеку для здоров’я 
людини або стану довкілля. До небезпечних складових ТМВ 
відносяться відпрацьовані джерела струму та світла, акумулятори, 
упаковка, медичні відходи та ін. Такі відходи мають пройти етап 
промислової обробки та/або знезараження, після чого можуть бути 
утилізованими. 

Автори статті провели оцінювання кількості і складу небезпечної 
складової ТМВ в Одесі та області, що є підставою для обґрунтування 
системи поводження з ними. Аналіз отриманих даних свідчить про 
високу ресурсну цінність відходів електронного обладнання на 
прикладі персонального комп’ютера. До його складу входить близько 
півсотні різноманітних хімічних речовин та металів, які в свою чергу 
відносяться до категорії небезпечних, токсичних, канцерогенних, 
рідкісних та дорогоцінних сполук (металів). Це вимагає негайної 
розробки та впровадження системи поводження з електронними 
відходами. Надзвичайно небезпечні компоненти медичних відходів, 
ампутовані частини тіла, видалені органи та новоутворення необхідно 
знищувати; пластмасу, текстиль, гуму, скло, метали, деревину папір, 
картон, харчові відходи і т.д. після дезінфекції доцільно утилізувати; 
непридатні медикаменти, відходи, яких містять ртуть та радіоактивні 
відходи – передавати на промислову переробку. 
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Рекреація і туризм 

 

Держава проголосила туризм одним з пріоритетних напрямів 
розвитку економіки та культури (Закон України «Про туризм»,) і 
створює умови для туристичної діяльності. Визначити рекреаційно-
туристичну та санаторно-курортну галузь одним із пріоритетів 
соціально-економічного розвитку Одеси дозволили використання 
досить потужного рекреаційно-туристичного потенціалу щодо 
організації туристичних маршрутів, рекреаційних послуг, послуг 
лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, а також 
постійно зростаючий попит на зазначені послуги на внутрішньому і 
міжнародному ринку.  

Вдале економіко-географічне розташування, розвинута 
транспортна мережа, благодатні природно-кліматичні умови, наявність 
пам'яток природи, архітектури, історії та культури створюють 
сприятливі передумови для формування в нашому місті 
високорентабельної рекреаційно-туристичної галузі. Разом з тим,  
треба відзначити, що рекреаційно-туристичне господарство південних 
районів Одеської області в його сучасному стані не є задовільним для 
розвитку в цьому регіоні потужної рекреаційно-туристичної індустрії. А 
найбільше розвиток туристичної діяльності гальмують сучасна 
фінансово-економічна криза, політична й соціально-економічна 
нестабільність в країні та екологічні проблеми довкілля. У 
туристичному господарстві Одеського регіону накопичилося багато 
проблем, які потребують вирішення. Перш за все необхідно 
узгоджувати організацію та розвиток сучасного туризму з сучасними 
принципами планування території для збереження різноманіття і 
цілісності туристичних ресурсів, їх раціонального використання, 
охорони культурної спадщини та довкілля. 

Одеса з її особливим шармом завжди була туристичним містом, 
але після анексії Криму вона стала королевою туристичного сезону. І 
вона не просто використовує переваги свого становища, вона працює. 
Кількість готелів збільшилася вдвічі, розвивається і поліпшується 
сфера харчування, закінчено благоустрій пляжів, а новий термінал 
аеропорту дозволить збільшити потік пасажирів у п’ять разів, 
прогнозується також збільшення числа іноземних туристів (на 30%). 

 



52 

119. Богданович Ю. Как пройти к морю? / С. Лисовская // 
Деловая Одесса. – 2013. – 15 мая. – С. 4 

120. Лисовская С. Долой настилы и помосты! / С. Лисовская 
// Деловая Одесса. – 2013. – 29 мая. – С. 5. 

121. Маре Ю. Туристы в городе / Ю. Маре // Одес. вестн. – 
2013. – 7 марта. – С. 7. 

122. Санаева С. Алексей Костусев открыл море для всех 
отдыхающих / С. Санаева // Веч. Одесса – 2013. – 18 июля. – С. 3. 

Коли міський голова Одеси О. Костусев пообіцяв відкрити прохід 
уздовж моря для всіх відпочивальників, багато хто не вірив, що це 
можливо. Справа в тому, що попередники мера здали у довгострокову 
оренду найкращі одеські пляжі до самого урізу води. Отриману 
територію орендатори обнесли загорожею. Внаслідок цього гуляти 
уздовж моря стало неможливо.  

Цього року мер висунув до орендаторів вимогу знести всі огорожі, 
що заважають людям гуляти уздовж моря, а також прибрати усі будівлі 
у п’ятиметровій зоні. 11 липня О. Костусев приїхав до Аркадії у 
супроводі журналістів і особисто прогулявся узбережжям, не зустрівши 
на своєму шляху жодних перешкод. Тим самим він показав, що доступ 
до моря відкрито для всіх. 

 

123. Волкова Г.С. Проблема уменьшения туристических потоков 
в Одесской области / Г.С. Волкова, Л.Н. Полетаева // Регіональні 
екологічні проблеми : наук. – метод. і приклад. аспекти їх 
вирішення. – VІ міжнар. наук. конф. студентів, магістрантів і 
аспірантів. – Одеса, 2013. – С. 26 – 30. 

Одеський регіон з його  туристичним, рекреаційним, культурно-
історичним і економічним потенціалами завжди був привабливим для 
туризму, проте останнім часом потоки туристів знижуються. 
Зменшення числа іноземних туристів цілком пояснюється фінансовою 
та економічною кризою, що охопила Європу.  

За даними статистичної звітності було побудовано графік зміни 
туристичного потоку, аналізуючи який, можна простежити тенденцію 
зменшення числа туристів за всіма формами туризму (іноземні, виїзні, 
внутрішні) в Одеському регіоні, що може бути пов'язане з проблемою 
розвитку індустрії туризму в цілому. Якщо говорити про Державну 
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службу з туризму та курортів, то тут цифри набагато більші. Так, за 
підсумками 2012 р. ця служба повідомила про 10 тис. туристів, які 
скористалися послугами туристичної індустрії України. 

На сесії Одеської обласної ради було прийнято програму  
розвитку туристично-рекреаційної сфери Одеської області на 2011-
2015 рр. Основне завдання, яке покликана вирішити ця програма, - це 
збільшення туристичного потоку в Одеській області. Сприяти 
зростанню числа туристів будуть нові туристичні маршрути і бренди, 
сучасні турпродукти і розширенний перелік туристичних послуг. 

Нова програма з розвитку туристичної індустрії Одеського регіону 
передбачає створення додаткових робочих місць для місцевих жителів 
завдяки введенню в експлуатацію нових і реконструйованих закладів 
готельної індустрії, місць відпочинку і розваг; удосконалення системи 
інформаційного забезпечення індустрії туризму та готельного бізнесу. 
Крім того, реалізація програми сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту та 
туристичної привабливості Одеської області.  

 

124. Жупаненко А.В. Функціонування та розвиток зоологічних 
парків як підприємств туристичної галузі  / А.В. Жупаненко // Наук. 
вісн. Одес. нац.  екон. ун-ту. – 2013. - № 5 (184). – С. 116-126. 

Історія зоологічних парків нараховує понад 5 тисяч років. У ХХ ст. 
з бурхливим розвитком міжнародної торгівлі, транспорту та туризму 
зоопарки стали однією з найважливіших туристичних атракцій. 

В Україні налічується понад 20 зоологічних парків та аналогічних 
установ. В залежності від місця знаходження, історії, багатства 
колекції та розвиненості інфраструктури зоологічним паркам в Україні 
надають різного значення: районного, міського, обласного чи 
загальнодержавного. Одеський зоологічний парк має статус 
«Зоологічний парк загальнодержавного значення». Заснований у 
1937 р. Площа − 6,5 га, колекція тварин налічує 259 видів (близько 1,4 
тис. особин). 2011 р. зоологічний парк відвідали 315,3 тис. осіб, у тому 
числі 93,5 тис. дітей. 

Зоопарки України, що мають статус загальнодержавних (їх 7), є 
неприбутковими установами та утримуються за рахунок коштів 
бюджетів, спонсорської допомоги та власних коштів, отриманих від 
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реалізації квитків. На жаль, розвиваються вони повільно, що 
викликано, в першу чергу, браком інвестицій та обмеженням в 
законодавчій базі стосовно видів діяльності, які можуть здійснюватися 
цими установами. Перспективи подальших досліджень зоологічних 
парків пов’язані із накопиченням фактичної інформації про результати 
їх господарської діяльності та використанням цих даних як складової 
комплексної оцінки їх розвитку. 

 

125. Котова М. Дорогой наш одесский пляж: кафе на кафе, 
кусачие цены и новая набережная / М. Котова // Слово. – 2013. – 
9_мая. – С. 4. 

126. Лисовская С. Курортный сезон приближается / 
С._Лисовская // Деловая Одесса. – 2013. – 10 апр. – С. 10. 

Вже в перші дні травня відпочивальники заполонили пляж 
Ланжерон так, ніби вже липень. Бруднуватий пісок пляжу, з якого 
майже не видно зеленої зони: кафе тулиться до кафе, а ті, що ще не 
відкрилися, готуються до відкриття повним ходом.  А як щодо 
зручностей і послуг? Якщо у вас є гроші, то голодними ви не 
залишитесь. Окрім кафетеріїв і ресторанів ще є кіоски, мобільні кафе, 
є навіть мобільний фаст-фуд. Складається враження, що одесити і 
гості міста приходять сюди лише для того, щоб поїсти-попити та 
прикупити сувенірів. Багато туалетів наразі зачинені. 

На що одразу звертаєш увагу, то це на засилля рибалок. Вони 
тут, на старому пірсі, з раннього ранку і до пізньої ночі. 

Головні нововведення – це майже добудована набережна та 12 
фонтанчиків. 

 

127. Котова М. Одесские пляжи будут чище. Если не 
произойдёт экологической катастрофы… / М. Котова // Слово. – 
2013. – 23 мая. – С. 3. 

Якщо найближчим часом не вжити заходів, одесити і гості нашого 
міста ризикують розпочати курортний сезон, купаючись у неочищених 
стоках, трохи розбавлених морською водою. Як  стверджують 
експерти, справа у недосконалості системи очищення і відводу стоків. 
Станції очищення стічних вод «Північна» та «Південна» 
використовують застарілі технології і очищені ними води скидаються 
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надто близько до берега, адже обов’язковий глибоководний випуск у 
них зовсім відсутній. Таким чином станції заощаджують кошти за 
рахунок загибелі чорноморської флори та фауни і  здоров’я кожного, 
хто йде на пляж. 

Якщо не вжити термінових заходів, ми ризикуємо втратити Одесу 
не лише як курорт, але і як місто, де можна жити. Першочергові 
завдання – завершити будівництво глибоководного випуску очищених 
стічних вод зі станції біологічного очищення «Північна» та 
реконструювати станції біологічного очищення. 

 

128. Котова М. Аркадийское преображение / М. Котова // 
Слово. – 2013. – 24 окт. – С. 14. 

129. Новицкая Л. «Пять звезд» в Аркадийской балке /           
Л. Новицкая // Одес. вестн. – 2013. – 30 марта – С. 4. 

130. Онькова В. Новое лицо Аркадии / В. Онькова // Веч. 
Одесса. – 2013. – 26 окт. – С. 4. 

Вже наприкінці травня найстаріший одеський пляж – Аркадія 
постане перед городянами і гостями міста в оновленому вигляді. 
Менше ніж за півроку там було створено новий архітектурний 
ансамбль. 

Урочисте відкриття пляжу відбудеться перед самим початком 
курортного сезону. Роботи вже майже завершено. В Аркадійській балці 
буде збудовано п’ятизірковий готель, проте це будівництво не 
заважатиме відпочивальникам і не перешкоджатиме доступу до 
пляжів.  

Зроблено вже дуже багато. Красиво облаштований вхід із 
написом «Аркадія» зустрічає відвідувачів пляжу. В центрі алеї з’явився 
великий екран та сцена для концертних програм. На зміну потворним 
кіоскам прийшли елегантні магазини, павільйони, бари та міні-
ресторани. На алеї з’явилися також яскраві кольорові скульптури, що 
нагадують корали. Маємо надію, що «Аркадія» стане візитівкою 
курортної Одеси та залучить до нашого міста багато туристів.  

 

131. Генова Е. Кто будет отдыхать летом в Одессе? / 
Е. Генова // Одес. жизнь. – 2015. – 3 июня. – С. 3. 
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Найсміливіші відкрили пляжний сезон ще у травні, тому нині на 
пляжах міста багато відпочивальників. Проте скільки серед них 
туристів і чи збільшиться їх число у найближчі місяці? Власники 
туристичного бізнесу стверджують, що час, коли треба було 
привертати увагу туристів до нашого міста, вже минув, що, на жаль, 
відсутня реклама нашого регіону в Україні і за кордоном. Мільйонні 
рекламні бюджети можуть собі дозволити лише великі бізнесові 
структури, а невеликі одеські готелі, розважальні заклади, виставки і 
ярмарки не спроможні самостійно залучити не лише іноземних, але й 
навіть українських туристів. 

В Одеській обласній раді стверджують, що займаються рекламою 
місцевих пам’яток і курортних послуг. Кошти, що їх виділяє держава 
(цього року це 205 тис. грн), використовують для проведення 
туристичних виставок, форумів, для участі у семінарах, друкування 
листівок та банерів. Безпосередня допомога бізнесу не передбачена. 

Успіху туристичного сезону заважають і погані шляхи і низький 
рівень сервісу. 

 

132. Беляев А. Одесские пляжи: предложение пока 
превышает спрос  / А. Беляев // Одес. вестн. – 2014. – 31 мая. – 
С. 4. 

133. Димова О. Приятного отдыха / О. Димова // Одес. вестн. 
– 2014. – 23 мая. – С. 5. 

134. Крещук В. Куда уехал…пляж / В. Крещук // Окна. – 2014. –          
15 апр. – С. 12. 

135. Москвин И. Отдых на море: комфорт и безопасность /          
И. Москвин // Одес. вестн. – 2014. –26 июля. – С. 22.  

136. Москвин И. Побережье инспектируется еженедельно /          
И. Москвин // Одес. вестн. – 2014. –12 июля. – С. 4. 

137. Новицкая Л. Одесса ждет гостей  / Л. Новицкая // Одес. 
вестн. – 2014. – 7 июня. – С. 5. 

138. Рыбакова А. Одесса приглашает гостей / А. Рыбакова // 
Одес. вестн. – 2014. – 23 мая. – С. 5. 

139. Рыбакова А. Одесса туристическая / А. Рыбакова // 
Одес. вестн. – 2014. – 27 сент. – С. 7. 
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 140. Рыбакова А. Стратегия и тактика одесского туризма /           
А. Рыбакова // Одес. вестн. – 2014. – 20 дек. – С. 14.  

Одеса – туристична Мекка України. Цей бренд є дуже актуальним 
напередодні туристичного сезону. Звісно, у міста, яке зробило ставку 
на пріоритетний розвиток туристичного бізнесу, не може не бути 
проблем у цій сфері. Одна з таких проблем – екскурсійна діяльність. У 
цій галузі працюють люди, які володіють знаннями з історії та культури 
нашого міста, але вони не є професіоналами у галузі туризму, тому 
для успішного розвитку цієї галузі в нашій країні дуже важливо 
вступити до Європейської асоціації гідів – це європейський 
туристичний реєстр. 

Інша проблема – готовність пляжів до туристичного сезону. 
Муніципальна влада перевірила міські пляжі ті їх адаптованість до 
потреб інвалідів. На більшості пляжів встановлено пандуси, обладнані 
спеціальними конструкціями для підйому та спуску інвалідних колясок. 
Інфраструктуру пляжів обладнано усім необхідним: душові кабінки, 
роздягальні, туалети. Крім того, на пляжах працюватимуть медичні 
пункти, пристосовані для потреб інвалідів. 

 

141. Новикова Л. Куяльник: на помощь приходят ученые /          
Л. Новикова // Одес. вестн. – 2013. – 20 июля. – С. 7-9. 

Вчені-екологи, які протягом останнього десятиліття спостерігають 
за здоров'ям Куяльницького лиману, б'ють на сполох: стан Куяльника 
катастрофічний, він може загинути вже наступного року. Невтішний 
діагноз учених заснований на цілком реальних фактах. Один з них - 
підвищена мінералізація води в лимані. Нині вона значно перевищила 
межі, за яких відбувається біологічна активність мікроелементів, що 
формують лікувальні грязі. Лиман фактично пересихає, утворюючи цілі 
поля з високою концентрацією солі. Проблема ще й у тому, що цю сіль 
вітер розносить, провокуючи засолення грунтів і виникнення 
солончаків. 

Першими забили на сполох одеські вчені. Вони розробили проект 
закону України про оголошення території Куяльницького лиману 
курортом державного значення. Якщо він буде прийнятий, то можна 
буде затвердити межі округів і зон санітарної охорони курорту, 
забезпечити комплексний підхід до використання водних, лікувальних 
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та інших природних ресурсів, до їх охорони і, головне, Куяльник 
матиме шанси на порятунок. 

 

142. Онькова В. Курортный сезон прошел 
удовлетворительно / В. Онькова // Веч. Одесса. – 2013. – 15 окт. – 
С. 2. 

143. Онькова В. Подведены итоги туристического сезона – 
2013_/ В. Онькова // Веч. Одесса. – 2013. – 19 окт. – С. 1. 

Заступник міського голови М. Ільченко оцінив курортний сезон 
2013_р., як «задовільний». За його словами, найголовнішим 
досягненням сезону є забезпечення вільного доступу до пляжів, 
вільний прохід уздовж урізу води. Він зауважив, що завдяки ряду 
організаційно-технічних заходів, проведених мерією, на муніципальних 
пляжах було забезпечено нормальні умови для повноцінного 
відпочинку одеситів і гостей міста. Навіть стихія, яка на початку 
курортного сезону завдала величезних збитків Одесі і, зокрема, 
морському узбережжю, не змогла зіпсувати літній відпочинок. Втрачені 
під час шторму піщані площі було відновлено, зіпсовану власність 
орендатори поновили, поламане обладнання полагодили. 

Території всіх комунальних пляжів двічі на день прибиралися, 
скарг на несвоєчасне вивезення сміття не надходило. 

Непогано працювала екологічна міліція та рятувальні служби, 
завдяки яким в Одесі, на відміну від інших курортних міст, найнижчий 
показник нещасних випадків на воді: протягом літа загинуло 8 людей, 
більшість з яких були нетверезими і потонули вночі, врятовано з води 
150 людей. 

 

144. Сапожников А. Пять метров пляжа вдоль моря – 
свободны_ / А. Сапожников // Одес. вестн. – 2013. – 31 авг. – С. 13. 

Задовго до початку пляжного сезону міська влада розпочала 
роботу з орендарями пляжів для того, щоб створити максимальний 
комфорт для одеситів та гостей міста. Внаслідок цього паркани, які 
стояли біля води і розділяли пляжі між собою, було демонтовано, на 
території з платними послугами було забезпечено вільний доступ: 
практично всю берегову лінію можна пройти без перешкод Орендарів 
забов’язали побудувати санвузли та душові кабіни, забезпечити пункти 
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для рятувальників, зробити фонтанчики з питною водою та наглядати 
за тією частиною пляжу, де платні послуги не надаються. Біля кожного 
пляжу встановили інформаційні щити з правилами користування і 
телефонами «гарячої лінії», за якими можна повідомити про 
порушення прав громадян. 

 

145. Філіппова О. Зі статусом туристичної столиці /           
О. Філіппова // Чорномор. новини. – 2013. – 23 трав. – С. 2. 

Останні півтора року департамент культури і туризму міськради 
просував Одесу на міжнародному ринку як «туристичну 365 днів на 
рік». Тактику обрали правильну. «В Одесі завжди є що подивитися, що 
пізнати нового і що смачно попоїсти. І цим треба користуватися», - 
зазначила на апаратній нараді в міськраді Т. Маркова, директор цього 
департаменту. Окрім цікавих заходів, у нас у 2015-му відкрилося і все 
ще відкривається чимало нових цікавих туристичних об’єктів. 
Потурбувалися цього року і про додаткове міжнародне і міжміське 
повітряно-наземне сполучення. 

У 2016 р. левову частку уваги планується приділити 
облаштуванню інфраструктури на одеському узбережжі, забезпеченню 
його доступності для всіх і кожного. 

 

146. Григоращенко І.В. Перспективи розвитку туристично-
рекреаційної діяльності в Одеській області  / І. В. Григоращенко, 
М.Е. Романчук // Сучасний стан регіональних екологічних проблем 
та шляхи їх вирішення : міжнар. наук. конф. −  Одеса, 2014. – С. 68-
69. 

Метою дослідження є аналіз даних про стан туристично-
рекреаційної діяльності Одеського регіону, на підставі якого 
обґрунтувано перспективні напрями розвитку туризму на Одещині. 
Вихідна інформація для аналізу роботи була отримана у відділі 
туризму Одеської облдержадміністрації, головному управлінні 
статистики в Одеській області та з протоколу засідання «круглого 
столу», де розглядалися проблеми та перспективи розвитку туризму в 
Одеській області.  

Туристично-рекреаційна діяльність повинна розвиватися 
планомірно і перспективно - за цільовою програмою. Основними її 
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напрямами є реалізація комплексу заходів, які сприятимуть 
розв'язанню наявних соціально-економічних проблем; активізація 
підприємницької діяльності суб'єктів господарювання всіх форм 
власності, поліпшення їх фінансового становища; збільшення обсягів 
конкурентоспроможних туристичних послуг на внутрішньому та 
світовому ринках, здатних задовольнити потреби населення країни та 
іноземних громадян, забезпечення динамічного розвитку окремих 
районів Одещини та області в цілому при дотриманні екологічної 
рівноваги і збереженні історико-культурної спадщини; оптимальне 
використання природних переваг географічного положення окремих 
регіонів і центрів за рахунок проведення ефективної транзитної 
політики; охорона і відновлення національної природної та історико-
культурної спадщини, дотримання науково обґрунтованих норм 
ємності рекреаційних туристських територій, реконструкція і 
впорядкування туристичних об'єктів. 

 

147. Гребенник Н.Г. Напрямки розвитку морського туризму в 
Одеському регіоні в межах морського кластеру / Н.Г. Гребенник,          
Г.С. Петіна // Розвиток методів управління та господарювання на 
транспорті : зб. наук. пр. – Одеса : ОНМУ, 2014. – Вип. 2 (47). – 
С. 186 – 199. 

Нині туризм відноситься до найважливіших сфер сучасної 
економіки, який сприяє розвитку інших секторів економіки, включаючи 
транспорт і комунікації, готельне господарство, будівництво, роздрібну 
торгівлю, виробництво і торгівлю сувенірами тощо. В Одеському 
регіоні туристично-рекреаційна галузь є стратегічним сектором 
економіки. Регіон має всі передумови для інтенсивного розвитку 
внутрішнього та іноземного туризму: особливості геополітичного 
розташування, сприятливий клімат, найбільші морські порти України, 
розвинена промисловість, курортно-рекреаційний комплекс, 
транспортна, фінансова та соціально-культурна інфраструктура. 

Сучасним дієвим інструментом для стимулювання розвитку 
морського туризму в Одеському регіоні може бути морський кластер. 
Кластерна концепція покликана забезпечити ефективну взаємодію 
бізнесу, влади, науки, освіти, сервісу та соціокультурної сфери. Вона 
передбачає неформальне добровільне об'єднання підприємств і 
організацій, що функціонують на певній території, основним завданням 
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якого є оптимальне використання наявного економічного потенціалу 
регіону та галузі. Кожна з груп учасників морського кластера зможе 
зробити свій внесок у розвиток морського туризму в Одеському регіоні: 
об’єднання суб’єктів туристичної діяльності та транспортних 
підприємств дасть можливість знизити вартість та поліпшити якість 
туристичного продукту; участь наукових та освітніх структур допоможе 
активізувати інноваційні процеси в галузі та підвищити кваліфікацію 
трудових ресурсів, які забезпечують функціонування та розвиток 
туристичної сфери; співпраця з органами місцевої та галузевої влади 
дозволить стимулювати ефективне використання наявних туристичних 
ресурсів і в повному обсязі реалізувати туристичний потенціал як 
країни, так і регіону. 

 

148. Игорев П. Аркадия в начале большого пути  / П. Игорев // 
Одес. вестн. – 2014. – 8 мая. – С. 21. 

149. Котова М. Аркадия?! Ничего, привыкнем / М. Котова // 
Слово. – 2014. – 29 мая. – С. 3. 

150. Москвин И. Новая Аркадия открыла сезон  / И. Москвин 
// Одес. вестн. – 2014. – 23 мая. – С. 3. 

151. Шпак В. Красота в Аркадии / В. Шпак // Слово. – 2014. –           
22 мая. – С. 12. 

На відпочинок до Одеси туристи їдуть із задоволенням, і в 
останні півтора місяці заповнюваність міських пляжів склала 70-80 %. 
Пік сезону ще попереду, а тому наша редакція вирішала з’ясувати, які 
послуги пропонують одеситам і гостям міста муніципальні пляжі, які 
послуги є безкоштовними і наскільки вони якісні. З цією метою ми 
відправилися до Аркадії. Аркадія є улюбленим місцем відпочинку для 
кількох поколінь одеситів. Знають і цінують її і туристи з різних країн. 
Менш ніж за рік це місце змінилося на краще. Упорядковано і 
відремонтовано багато об’єктів. На центральній алеї, що прямує до 
моря, було висаджено молоді платани. Демонтовано кіоски, замість 
них збудовано сучасні павільйони; красивий фонтан створює 
святковий настрій. Всі старі комунікації замінено на нові. 

У муніципальному користуванні перебувають 3 тис. м2 пляжу 
«Аркадія». Цього року там було встановлено безкоштовний душ, так 
само безкоштовно можна  користуватися тапчанами та парасольками.  



62 

На трасі здоров’я обладнано 4 безкоштовних туалети. Медичний пункт 
на пляжі «Аркадія» обслуговує КУ «Одесфарм». Пункт оснащено 
необхідним обладнанням та забезпечено кваліфікованим персоналом. 

 

152. Калугин Г. Пляж должен бать местом приятного отдыха  
/ Г. Калугин // Веч. Одесса. – 2014. – 19 июля. – С. 1. 

153. Онькова В. Чистый, свободный, комфортный пляж. 
Возможно ли это в Одессе  / В. Онькова // Веч. Одесса. – 2014. – 10 
июля. – С. 1-2. 

Відбулися громадські слухання за проектом правил експлуатації 
міських пляжів. Проект нових правил утримання пляжів, який було 
розроблено управлінням інженерного захисту території міста і розвитку 
узбережжя, презентував заступник начальника управління 
В. Парфенов. Новими правилами забороняється встановлювати 
турнікети, огорожу, ворота, пропускні системи. За недотримання 
правил договір із орендарем буде розірвано в односторонньому 
порядку. Крім того, зона безкоштовних послуг збільшилась з 30 % до 
50. Вільна зона нині складає 5 метрів від урізу води. На пляжах – якщо 
дозволяють технічні умови – мають бути встановлені пандуси для 
інвалідів. 

Представники громадськості і бізнесу відзначили ряд спірних 
питань і, як наслідок, одностайно відхилили проект. Проект нових 
правил буде винесено на обговорення на сесії, яка запланована на 27 
серпня. 

 

154. Лобода Н.С. Використання моделі «Клімат – стік» для 
оцінки змін водно-сольового балансу Куяльницького лиману в 
умовах глобального потепління / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, Ю.В. 
Божок // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний 
гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного 
менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 1–3 жовт. 2014р. – Одеса, 2014. – 
С. 70–72. 

Науковці запропонували шлях до визначення можливої солоності 
Куяльницького лиману за даними про об’єми надходження 
поверхневих вод до лиману в умовах глобального потепління. Для 
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оцінки припливу поверхневих вод до Куяльницького лиману була 
застосована модель «клімат-стік», розроблена в Одеському 
державному екологічному університеті під керівництвом проф. Є.Д. 
Гопченка та проф. Н.С. Лободи. Модель дозволяє використовувати 
для визначення характеристик природного річного стоку 
метеорологічну інформацію як за минулі роки, так і за сценаріями змін 
клімату. Вплив водогосподарської діяльності обчислюється за 
допомогою функцій антропогенного впливу, які є результатом 
імітаційного стохастичного моделювання. Адекватність розрахункових і 
фактичних даних підтверджується задовільною точністю визначення 
характеристик річного стоку у різних кліматичних зонах. 

У статті наведено розрахунок змін водно-сольового балансу 
Куяльницького лиману на основі моделі “клімат-стік”. Як показали 
результати розрахунків, у маловодні роки солоність води у лимані буде 
відповідати 390‰. При такому водно-сольовому режимі мінералізація у 
лимані підвищується у маловодні роки до межі, за якою існування біоти 
(крім бактеріальної) стає неможливим. 

 

155. Михайлюк О. Економічний, інфраструктурний і 
екологічний потенціали для розвитку круїзного туризму в Одесі і 
області / О. Михайлюк // Наук. вісн. Одес. нац.  екон. ун-ту. – 2014. 
– № 10 (218). – С. 112-122. 

У 2013 р. до трьох українських портів – Одеси, Севастополя і 
Ялти_– було майже 400 заходів круїзних лайнерів. Це на 20% більше, 
ніж у 2012 р. 

Один європейський турист, виходячи на берег у порту 
суднозаходу, витрачає майже 100 євро на день. У 2011 році Одесу 
відвідало 184 000 пасажирів круїзних суден, тобто їх витрати у місті 
могли скласти 18,4 млн євро. 

Очікується, що  в 2014 р. до Одеси зайдуть  5 найсучасніших 
круїзних лайнерів з майже дванадцятьма тисячами пасажирів на 
борту. Це мають бути туристи з Європи, яким потрібно організувати 
пізнавально-розважальну програму на 8-10 годин перебування судна у 
порту. Для них потрібно розробити окремі «Тури одного дня». Цей час 
має бути заповнений комплексом екскурсійних, розважальних та інших 
заходів. Це можуть бути: у межах міста − тематичні екскурсії, 
відвідання музеїв і виставок, обід в оригінальному закладі харчування, 
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відвідання театру; виїзд за межі міста − винний тур до Шабо з 
відвіданням Білгород-Дністровської фортеці. 

Завдяки розвитку туризму, а отже й розширенню спектра 
туристичних послуг, в Україні збільшиться надходження до місцевих 
бюджетів, підвищиться конкурентоспроможність і привабливість 
депресивних регіонів, виростуть об’єми  інвестицій в сільські регіони, 
збільшиться кількість робочих місць. 

 

156. Нездойминов С.Г. Роль круизного бизнеса в развитии 
международного туризма в Украине  / Нездойминов С.Г. // Вісн. 
ОНУ ім. І.І. Мечникова : геогр. та геол. науки. – 2014. – Т. 20, вип. 
2/2. – С. 138 - 142. 

157. Нездоймінов С. Роль морських портів України /           
С. Нездоймінов, Н. Огородникова // Наук. вісн. Одес. нац.  екон. ун-
ту. – 2014. - № 7 (215). – С.78-91. 

У статті розглянуто роль морських портів України (на прикладі м. 
Одеси) у розвитку круїзної індустрії в умовах глобалізації та інтеграції 
регіональних ринків туризму; динаміку розвитку регіональних ринків 
морських круїзів. Проаналізовано актуальні проблеми модернізації 
круїзної інфраструктури українських портів Чорноморського круїзного 
регіону, їх взаємодії з міжнародними круїзними операторами. Автор 
звернув увагу на те, що інтенсивність розвитку глобального круїзного 
ринку, який формується на основі збільшення пасажиромісткості суден 
нового покоління і підвищення якості наданих послуг провідними 
світовими операторами, змушує фахівців посилити увагу до 
досліджень та формування прогнозів розвитку світового та 
регіональних круїзних ринків. Зроблено висновок про те, що процеси 
інтеграції українських морських портів в міжнародну круїзну індустрію, 
проблеми модернізації круїзної інфраструктури портів вимагають 
розробки державних пріоритетів щодо сфери розвитку міжнародного 
круїзного туризму в Україні.  

 

158. Пайрелі Р.Ю. Аналіз інвестиційної привабливості 
туристично-рекреаційної індустрії в Одеській області / 
Р.Ю. Пайрелі // Збірник статей за матеріалами студентської 
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наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 8–12 квіт. 2014 р. – Одеса, 
2014. – С. 135–137.  

Одеський регіон вважається одним із провідних туристсько-
рекреаційних центрів України, він охоплює значну територію − від 
гирла Дунаю до низин Дніпра. Особливість економіко-географічного 
розташування області, сприятливі природно - кліматичні умови,  тепле 
море, різноманітні природні лікувальні ресурси, наявність піщаних 
пляжів, розвинута мережа водних, залізничних та автомобільних 
магістралей обумовлюють розвиток  сфери туризму і рекреації. 

Серед природних багатств, які активно використовуються у 
курортно-рекреаційному господарстві області, важливе місце 
посідають лікувальні грязі та ропа Куяльницького, Хаджибейського і 
Шаболатського лиманів, сірчано-водневі, гідрокарбонатні, йодо-бромні 
та натрієві мінеральні води, які дають можливість ефективно лікувати 
захворювання органів кровообігу, нервової системи, органів дихання 
нетуберкульозного характеру, органів травлення, порушення обміну 
речовин тощо. 

В області налічується 120 територій та об'єктів природно-
заповідного фонду, у тому числі державного значення: Дунайський 
біосферний заповідник, Нижньодністровський національний природний 
парк, регіональний ландшафтний парк "Тілігульський", ботанічний сад 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, заказники та 
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. 

Ефективне і раціональне використання вказаних ресурсів при 
одночасному розвитку матеріально-технічної бази туризму і рекреації, 
широкій інформаційній підтримці в'їзного і внутрішнього туризму, 
підвищенні якості послуг і залученні в галузь професійних кадрів у 
сукупності забезпечать підвищення конкурентоспроможності 
регіонального рекреаційно-туристичного продукту в середньо- і 
довгостроковій перспективі. 

Для комплексного вирішення проблем, пов’язаних з наданням 
якісних туристичних послуг, сприяння соціально-економічному 
розвитку Одеської області потрібно реалізовувати заходи, передбачені 
Програмою розвитку туристично-рекреаційної галузі Одеської області 
на 2011-2015 роки. 
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159. Трохлиб В. Отметил вторую годовщину / В. Трохлиб // 
Одес. изв. – 2014. – 19 июня. – С. 2. 

Свій день народження відсвяткував Одеський туристичний 
інформаційний центр (ТІЦ). Відкриття комунальної установи відбулося 
два роки назад. КУ «ТІЦ» веде активну діяльність з організації роботи 
в сфері туризму, що, в свою чергу, сприяє популяризації Одеси як 
одного з яскравих і привабливих туристичних центрів світу. 

У рамках святкування дня народження ТІЦ на Приморському 
бульварі відбувся святковий концерт, а для вихованців дитячих 
будинків було проведено екскурсійний квест. 

 

160. Швец А. Секреты одесского туризма / А. Швец // Одес. 
жизнь. – 2014. – 30 апр. – С. 8. 

Організувати пішохідний туризм у межах Одеси та області зовсім 
не складно. Стандартна туристична група включає від 4 до 10 людей. 
Якщо кількість учасників більше 10, то група буде рухатися дуже 
повільно та й організувати таку кількість людей набагато складніше. 

Найдовший маршрут поблизу Одеси – «Одеська сотка»: 100 км 
Поясом Слави. Досвідчені туристи долають цю відстань за 24 години. 
Маршрут траси змінювався декілька разів. З 2013 р. він такий: парк ім. 
Т.Г. Шевченка (Траса здоров’я) – Аркадія – уздовж узбережжя до 411-ї 
батареї – «Два стовпи» - Сухий Лиман – Овідіополь – Дальник – 
Одеса. 

Наступний за довжиною маршрут – «Куяльник». Це 80 км; в 
залежності від пори року маршрут може змінюватися. Спеціалісти 
попереджають, що це складний для орієнтування маршрут. Тут багато 
пагорбів, які схожі один на одного, тому новачок тут може заблукати. 

Деякі одесити обирають пішохідні прогулянки навколо 
Хаджибейського лиману. Любителі «степового» та «пустельного» 
відпочинку йдуть до Алтестового. Ті, для кого ліс – головний символ 
туристичного відпочинку, прямують до Савранського лісу. 

У самій Одесі можна також їздити велосипедом. Наприклад, якщо 
розпочати маршрут уздовж узбережжя, від 411-ї батареї, і закінчити 
його в районі Морського вокзалу, то вийде дуже непоганий маршрут 
довжиною 15-18 км. 
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161. Біньковська О.В. Еколого-економічні проблеми та 
перспективи освоєння рекреаційних зон (на прикладі зони 
Куяльник) / О.В. Бінковська, К.В. Легка, Г.Ю. Карпенко // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-
ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, 
території межлимання: сучасний стан, перспективи розвитку» / 
ОДЕкУ, УКРМЕПА. – Одеса, 2015. – С.19-20. 

За даними Одеського державного екологічного університету за 
2010_р., встановлено, що в басейні річки Великий Куяльник існує 
близько 135 штучних водойм (ставки, водосховища). Загальний об’єм 
усіх штучних водойм, кар’єрів та копанок в басейні річки сягає 
15,6_млн_м3. 

У 2011 р. розпочалися заходи зі створення Національного 
ландшафтного парку «Куяльницький» як зони пріоритетного розвитку. 
В зв’язку з цим 28 жовтня 2011 р. Одеська обласна рада прийняла 
програму зі збереження й відновлення водних ресурсів Куяльницького 
лиману на 2012-2016 рр. У 2012 р. на її реалізацію з обласного 
бюджету планувалося виділити 7,4 млн грн, але фактично роботи було 
профінансовано на 211 тис. грн, або менше як 3 % від запланованого. 
В подальші роки – ще менше. 

Проблем у господарському освоєнні прилиманських територій не 
зменшилося. Організацію ефективного господарювання на цій 
території можна вважати першочерговим завданням. Справді: 
відносно вільна територія, розташована в 15 хвилинах їзди від центру 
міста, дуже приваблива з різних точок зору для різних служб і структур, 
що господарюють. Зокрема, вона може слугувати ефективним 
майданчиком для розвитку «зеленої» енергетики (вітро-, сонячна, 
тощо) або створення технопарку. Це потребує додаткових наукових 
досліджень та розробки відповідного бізнес-плану подальшого 
розвитку цієї території. 

 

162. Галушкіна Т.П. Збереження Куяльницького лиману як 
стратегічний напрям підвищення рекреаційного потенціалу 
Одеської міської агломерації / Т.П. Галушкіна, І.В. Полякова,           
Д.В. Булишева // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та 
Хаджибейського лиманів, території межлимання: сучасний стан, 
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перспективи розвитку» / ОДЕкУ, УКРМЕПА. – Одеса, 2015. – С.29-
31. 

Одеська міська агломерація має значний рекреаційно-
природоресурсний потенціал, який потребує захисту та збереження. 
Так, серед основних переваг рекреаційного комплексу найзначнішим є 
море та приморське розташування території. Загальна довжина 
морського узбережжя, з урахуванням лиманів, в Одеській області 
становить 394 км, довжина морських пляжів – 175 км. 

Згідно з затвердженою Концепцією сталого розвитку населених 
пунктів України необхідно «розширювати систему приміських 
природоохоронних територій» з подвійною функцією: як легенів міст та 
зон короткочасного відпочинку».  

Рішенням Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 р. № 270 – 
VI «Про затвердження Регіональної програми збереження та 
відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-
2016 роки» визначені напрями діяльності та заходи щодо збереження 
та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману та 
передбачено будівництво гідротехнічної споруди для з’єднання 
Куяльницького лиману із Чорним морем. 

Наразі необхідно розробити комплекс заходів для екологічної 
санації курортно-рекреаційних територій прибережної зони. Для цього 
доцільно залучити такі ефективні інструменти, як екологічний аудит та 
страхування, з попереднім проведенням екологічної паспортизації та 
аудиту приморських територій. Багато проблем можна було б вирішити 
після включення Куяльника та територій, прилеглих до нього, до 
Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Першим кроком до 
цього є створення національного природного парку.  

 

163. Дейч М. В Аркадии появится муниципальный ретропляж 
/ М. Дейч // Одес. вестн. – 2015. – 25 апр. – С. 3. 

164. Мейзерский М. Как «памятники халатности» тормозят 
развитие туризма в городе? / М. Мейзерский  // Одес. жизнь. – 
2015. – 29 июля. – С. 6. 

165. Петров И. Пляжи готовят к летнему сезону / И. Петров // 
Одес. вестн. – 2015. – 25 апр. – С. 12. 
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Те, що Одеса знаходиться біля моря, ще не робить її курортом. 
Відпочинок на пляжах міста може бути і неприємним і навіть 
небезпечним. Екологічна ситуація на одеських пляжах є 
незадовільною. Нашу головну «перлину» - «Аркадію» – періодично 
накривають фекальні аромати. Каналізацією тхне і біля дельфінарію 
«Немо» і в Лузанівці. Після сильних злив пляжі доводиться закривати 
через підвищений вміст у воді бактерій і мікроорганізмів. 

Ще однією проблемою Одеського узбережжя лишається твань. 
Цього року від неї особливо потерпає «Аркадія», а минулого року – 
«Отрада» і «Ланжерон». Твані багато не лише у воді, але й на піску, за 
чистотою якого мають стежити орендарі. З прибиранням побутового 
сміття справа трохи краща, проте пакети від чіпсів і сигаретні пачки, як 
і раніше, плавають у воді і засмічують схили біля пляжів.  

Рекламуючи туризм в Одесі, в першу чергу розповідають про 
прекрасну архітектуру. Проте прогулюючись центром міста, турист 
бачить руїну за руїною. На пляжах ситуація не краща:  касовий 
павільйон  поруч із дельфінарієм вкритий плямами, з нього сиплеться 
штукатурка; на «Дельфіні» руйнується оглядовий майданчик з навісом. 
Для повноти картини слід згадати про жахливий стан набережних в 
«Отраді» та «Ланжероні». 

 

166. Дейч М. Для удобства отдыхающих / М. Дейч // Одес. 
вестн. – 2015. – 18 июля. – С. 3. 

167. Дейч М. Итоги курортного сезона: Одессу посетили 
более полутора миллионов туристов / М. Дейч // Одес. вестн. – 
2015. – 26 сент. – С. 2. 

168. Дерев’янко І. Туристична всі 365 днів / І. Дерев’янко // 
Чорномор. новини. – 2015. – 22 жовт. – С. 4. 

Більш як півтора мільйона туристів відвідали Одесу у нинішній 
курортний сезон. У порівнянні з минулим роком значно збільшилося 
число іноземних туристів. Про це в ході прес-конференції розповіла 
директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради           
Т. Маркова. 

Основну частину роботи із залучення туристів виконує Міський 
інформаційний центр, який працює і над розвитком фестивального 
руху і над створенням нових маршрутів. 
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Санітарний стан морської води відповідав нормам, а доступ до 
моря був вільним на всіх пляжах міста, в тому числі і на платних. Цього 
року намітилася також тенденція до купівлі нерухомості на одеському 
узбережжі. Ще одним важливим фактором успіху сезону стала 
організація бюджетних перельотів до Одеси. Таку можливість 
одеситам та гостям міста надала авіакомпанія МАУ. Представники 
турбізнесу також розраховують, що кількість іноземних гостей в Одесі 
збільшиться із завершенням реконструкції Одеського аеропорту, тому 
що це дозволить співпрацювати з крупними перевізниками.  

 

169. Дейч М. Одессе – статус центра международного 
туризма / М. Дейч // Одес. вестн. – 2015. – 5 дек. – С. 2. 

У рамках грантового проекту «Створення Чорноморської мережі 
сталого розвитку туризму в Болгарії, Румунії, Україні, Молдові та 
Грузії» в нашому місті відбувся воркшоп на тему «Розвиток туризму в 
Чорноморському регіоні». В ході зустрічі було презентовано 
туристичний портал грантового проекту, обговорено варіанти співпраці 
між одеськими та іноземними туроператорами. 

У заході взяли участь понад 30 представників туристичного 
бізнесу міста та області, а також представники органів влади, 
громадських організацій, вишів, засобів масової інформації. 
Організаторами виступили департамент культури і туризму Одеської 
міської ради, Чорноморське відділення Екологічної академії наук і 
громадська організація «Агрікола». 

Учасники воркшопу обговорювали екскурсійну діяльність, 
перспективи розвитку і нові стандарти якості туристичних послуг у 
рамках інтеграції в європейську систему. Під час зустрічі учасники 
ознайомилися з оновленою програмою одеської школи гідів та новою 
процедурою отримання беджа екскурсовода. 

 

170. Кітік В. Приваблива не лише влітку / В. Кітік  // Одес. 
вісті.  – 2015. – 12 лют. – С. 2. 

У міській раді відбувся брифінг директора департаменту культури 
і туризму Т. Маркової. Найбільше зацікавлення у журналістів 
викликали підсумки туристичного сезону минулого року, а також плани 
на поточний рік. Минулого року збільшився обсяг внутрішнього 
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туризму. До міського бюджету було перераховано 1,5 мільйона грн 
туристичного збору. 

Т. Маркова розповіла також про плани розвитку міжнародних 
відносин у сфері культури і туризму, про подальший розвиток проекту 
«Одеса їде в гості», завдяки якому відбувається знайомство жителів 
міст різних країн з культурою і туристичною привабливістю Південної 
Пальміри. Т. Маркова анонсувала початок спільного проекту Одеса – 
Львів. Триває розробка туру, який передбачає знайомство з 
визначними пам’ятками цих двох міст України. 

 

171. Кремень Р. Проблема розвитку санаторно-курортного та 
оздоровчого туризму в Одесі та області / Р. Кремень, Е. Каражия // 
Наук. вісн. Одес. нац.  екон. ун-ту. – 2015. - № 5 (225). – С. 78-91. 

За своїм рекреаційно-туристичним потенціалом Одеса є одним з  
лідерів національного ринку туристичних послуг. В Одеській області 
переважно на Чорноморському узбережжі, налічується 22 курорти. 
Особливості економіко-географічного розташування, розвинена 
транспортна галузь, чудові природно-кліматичні умови, лікувальні грязі 
та джерела мінеральних вод, велика кількість архітектурних пам’яток – 
все це  формує передумови для успішної реалізації конкурентного 
потенціалу міста на міжнародному ринку рекреаційно-туристичних 
послуг. 

Автори пропонують визначення поняття «лікувально-оздоровчий 
туризм», аналізують стан ринку санаторно-курортного  і оздоровчого 
туризму в Одеському регіоні та основні проблеми його розвитку. На 
основі цих даних було виявлено, що число відпочивальників у різних 
типах лікувально-оздоровчих закладів та в розрізі міста Одеси і 
районів області скорочується через неповне використання ресурсного 
потенціалу, недостатню підтримку гідного рівня матеріально-технічної 
бази, досить низьку якість санаторно-курортного обслуговування, 
відсутність розгалуженої системи рекламування вітчизняних 
рекреаційних послуг на внутрішньому та світовому туристичних 
ринках.  

Зрозуміло, що оптимальний розвиток підприємств одеського 
санаторного-курортного комплексу може бути забезпечений тільки за 
умови підтримання рівноваги між збереженням природних ресурсів, 
економічними ресурсами та соціальними потребами, а також за 
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допомогою підвищення рівня матеріально-технічної бази, якості 
надаваних послуг і розширення їх асортименту. 

 

172. Нефедова Н.Е. Сучасний стан та перспективи реалізації 
рекреаційно-туристичного потенціалу Куяльницького і 
Хаджибейського лиманів та території міжлимання у розвитку 
рекреаційного комплексу Одеси та її приміської зони /           
Н.Е. Нефедова, В.В. Яворська // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку» / ОДЕкУ, 
УКРМЕПА. – Одеса, 2015. – С. 85-88. 

Приморські лимани, перш за все Куяльницький і Хаджибейський, 
з їх величезним рекреаційно-туристичним потенціалом, свого часу 
відіграли вирішальну роль у становленні рекреаційного комплексу 
Одеси та її приміської зони. На жаль, нині рекреаційний комплекс 
Одеси характеризується скороченням санаторно-курортної бази. За 
2000 – 2014_рр. кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів 
Одеси скоротилася майже вдвічі: з  55 до 32, а кількість місць − з 17 
тис. до 10,6_тис. У той же час санаторно-курортне господарство Одеси 
зберегло свою спеціалізацію і продовжує розробляти нові методики і 
технології медичного лікування та реабілітації. Воно представлене 
установами, серед яких 19 санаторіїв, медичний профіль яких − 
лікувально-реабілітаційний, лікувально-оздоровчий та оздоровчий. 

Кількість місць в установах з лікуванням та медичною 
реабілітацією складає 79,8% загальної кількості місць у санаторно-
курортних і оздоровчих закладах Одеси. В оздоровчих закладах 
(пансіонати та бази відпочинку) налічується 2,3 тис. місць або 20,2% 
від загальної кількості місць у закладах санаторно-курортного 
господарства. 

Перспективи реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу 
Куяльницького, Хаджибейського лиманів та території міжлимання 
будуть залежати від рівня рекреаційного освоєння цієї території, а 
саме: її природної та соціокультурної підготовленості, 
інфраструктурної облаштованості, екологічної й соціальної 
захищеності як рекреаційного середовища. Серед перспективних 
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напрямів рекреаційно-туристичної діяльності – розвиток сільського 
(зеленого, екологічного) туризму. 

На території міжлимання, крім яскравих куточків природи, 
збереглися об’єкти історико-архітектурної спадщини місцевого 
значення, які будуть цікаві туристам.  

 

173. Ромм А. Туристический бум для жемчужины у моря /           
А. Ромм // Окна. – 2015. – 15 июля. – С. 3.  

174. Стежко И. На городских пляжах чистота, порядок 
и…много отдыхающих / И. Стежко // Одес. вестн. – 2015. – 11 
июля. – С. 15. 

Одеса завжди була туристичним містом, але після анексії Криму 
її популярність зросла ще більше. 

До Одеси, ясна річ, туристів вабить море. Проте дуже 
популярними є і прогулянки центром міста – Приморським бульваром, 
Потьомкінськими сходами, до Оперного театру. Часто замовляють 
екскурсію «Бандитська Одеса», цікавість до якої навіяна фільмами, 
популярні також катакомби та «єврейська» Одеса. Слід згадати і 
спостереження за птахами та екологічний туризм, популярний в 
нашому регіоні. 

Туристи до Одеси приїздять з Прибалтики, Чехії, Словаччини, 
Польщі, Німеччини, Білорусії. Тож зрозуміло, що навантаження на 
авіатранспорт зростає, але новий термінал має впоратися з цим  
завданням. Сучасний термінал поряд з аеровокзалом мали б ввести 
до експлуатації минулого кварталу, проте відклали його відкриття на 
кінець 2015 р. Його загальна площа 29 тис м2 (втричі більша за 
нинішню). 
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Забруднення моря. Стічні води  

 

Збільшення об’ємів скидів (як планових, так і позапланових), а 
також аварійні техногенні і природні явища призводять до зростання 
антропогенного навантаження та морське середовище. На якість вод 
Чорного моря в Одеському регіоні негативно впливають, у першу 
чергу, великі населені пункти на узбережжі, такі як Одеса, Іллічівськ (з 
2016 - Чорноморськ), Южне, Білгород-Дністровський, де постійно 
відчувається значний тиск скидів з муніципальних очисних споруд. 
Комунікації деяких муніципальних колекторів перебувають у 
критичному стані, що призводить до частих аварійних ситуацій зі 
скидом значної кількості стічних вод у прибережну зону. Приблизно 
половина міських стічних вод скидається у водні об’єкти недостатньо 
очищеними, з них близько 15% — взагалі без очищення. Без очищення 
скидається до 70% промислових стічних вод. 

Наразі у філіалі «Інфоксводоканалу» завершено перший етап 
реконструкції станції біологічного очищення (СБО) «Північна», до якої 
надходять стічні води з Приморського та Суворовського районів Одеси 
– це понад 180 тис. м3 води за добу. Вода проходить декілька етапів 
очищення. Із запуском нового обладнання контроль за якістю 
очищення стоків стане більш ефективним. Тепер у планах інвестувати 
близько         5 млн грн в обидві станції біологічного очищення 
(«Північна» та «Південна»).  

Одним із факторів забруднення морської води стало скасування 
контролю складу баластових вод, які скидаються суднами, що 
заходять до портів. Наразі одеські екологи підготували лист на ім’я 
Прем’єр-міністра з обґрунтуванням необхідності негайно скасувати 
рішення щодо баластових вод. 

 

175. Бондаренко Н.  Под знаком экологии / Н. Бондаренко // 
Одес. изв. – 2013. – 21 сент. – С. 3. 

176. Вельможко А. Куяльник  может окончательно 
пересохнуть уже летом / А. Вельможко // trassae95.com. – 2013. – 5 
июля. 

177. Иванов А.  Куяльник! Необходим ответственный подход 
/ А. Иванов // Одес. изв. – 2013. – 27 июля. – С. 3. 
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178. Комисаренко С.  С точки зрения науки / С. Комисаренко // 
Одес. изв. – 2013. – 5 окт. – С. 3. 

179. Максимюк Т. Куяльник: первый шаг к спасению /          
Т. Максимюк // Одес. изв. – 2013. – 5 нояб. – С. 3. 

180. Маршина С.  О Куяльницком лимане / С. Маршина // 
Одес. изв. – 2013. – 21 сент. – С. 3. 

181. Маршина С. Неотложка для Куяльника / С. Маршина // 
Одес. изв. – 2013. – 11 июля. – С. 3. 

182. Новикова Л. Куяльник: на помощь приходят ученые /          
Л. Новикова // Одес. вестн. – 2013. – 20 июля. – С. 18. 

183. Пундик Н.  Куяльник нужно спасать разумно / Н. Пундик  
// Одес. изв. – 2013. – 13 июня. – С. 3. 

Відбулася виїзна нарада з питань реалізації регіональної 
програми збереження і відновлення водних ресурсів в басейні 
Куяльницького лиману. В ній взяли участь голова 
облдержадміністрації І. Палиця, його заступники Н. Чегодарь і 
М. Кучук, заступник голови обласної ради П._Хлицов, одеський міський 
голова Г. Труханов, представники депутатського корпусу, наукових 
закладів та екологічної громадськості. 

Спочатку учасники побували в Лузанівці, звідки передбачається 
організувати забір морської води для перекидання до лиману. 

Як зауважив в.о. директора інституту «Укрпівдендіпроводгосп»           
О. Чижик, труба діаметром 1 м буде наповнюватися водою на відстані 
500-550 м від берега. На глибині більше 2,5 м її прокладуть по дну, а 
ближче до берега заглиблять у грунт  для того, щоб убезпечити 
відпочивальників, які люблять тут плавати та пірнати. В районі 
центральної алеї пляжу «Лузанівка» труба пройде до Миколаївської 
дороги і далі – до перетину з водопроводом для аварійного скиду до 
Куяльника очищених стічних вод з СБО «Північна». Загальна довжина 
трубопроводу – трохи більше 2 км. Вартість усіх робіт близько           
30 млн грн. 

О. Чижик наголосив, що спеціалісти Науково-дослідного інституту 
медичної реабілітації і курортології, Державного екологічного 
університету, філіалу Інституту біології південних морів провели 
розрахунки, пов’язані із заповненням лиману морською водою. Цей 
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шлях учені визнали єдино можливим варіантом надання невідкладної 
допомоги водоймі, що гине. 

Ректор ОДЕкУ С. Степаненко нагадав, що за останні 4 роки 
площа водного дзеркала водойми зменшилася на 35-40 %. Лише з 
початку  2013 р. глибина зменшилася на 10 см і складає не більше 50-
60 см. Рівень солоності води вже давно перевищує такий, що є 
необхідним для нормального процесу відтворення унікальної 
куяльницької грязі – 360-380 г/л замість 120-180 г/л. Далі С. 
Степаненко зупинився на прийнятих обласною радою положеннях 
регіональної програми збереження та відновлення ресурсів басейну 
Куяльницького лиману на 2012 – 2016 рр. та нагадав про невиконану 
державою обіцянку допомогти. 

І. Палиця повідомив про своє рішення створити робочу групу, яку 
він очолить. Склад робочої групи оголосять у понеділок, а вже в 
середині тижня відбудеться перше засідання робочої групи. 

 

184. Варигин А.Ю. Экзогенная сукцессия обрастания 
гидротехнических сооружений в Одесском заливе Черного моря / 
А.Ю. Варигин // Современные рыбохозяйственные и 
экологические проблемы : материалы VIII междунар. конф., 
Керчь, 26-27 июня 2013_г. –  Керчь, 2013. – С. 164 - 165.   

Для запобігання інтенсивним зсувам, берег Одеси був укріплений 
за допомогою спеціальних споруд, які є системою бетонних траверсів і 
хвилеломів, розміщених у морі. Підводна поверхня цих конструкцій 
придатна для розвитку організмів обростання, в досліджуваному 
регіоні це двостулкові молюски Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 і 
Mytilaster lineatus (Gmelin, 1790). Вони є видами-едифікаторами, що 
формують біоценоз обростання гідротехнічних споруд. 

Контурне угруповання, яке перебуває на межі двох середовищ – 
товщі води і твердого субстрату, часто піддається найбільш 
інтенсивному впливу різних чинників середовища. Останнім часом 
клімат у північно-західній частині Чорного моря стає все більш 
нестійким. У цьому регіоні почастішали аномальні метеорологічні 
явища, які негативно впливають на прибережні угруповання. Влітку 
температура морської води піднімається до 30 °С, а в зимовий час на 
поверхні моря іноді з'являється льодовий покрив. Наприклад, взимку 
2011-2012 рр. вся акваторія Одеської затоки була вкрита льодом. 
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Температура морської води в цей час не перевищувала 0 °С. Під час 
зимових штормів у лютому 2012 р. величезна маса льоду почала 
рухатися, внаслідок цього зооценоз на траверсах, не захищених 
хвилеломами, був повністю знищений. 

Метою цієї роботи було вивчення процесу відновлення зооценозу 
обростання на траверсі, розташованому у відкритій ділянці моря і 
найбільш постраждалому від механічного впливу льодових мас. Для 
цього щомісяця, починаючи з березня 2012 р., проводився відбір проб 
обростання на підводній поверхні траверса. 

Результати дослідження свідчать про те, що через рік після 
руйнівного впливу льодових мас зооценоз обростання все ще 
перебував на стадії відновної сукцесії. Основний вид угруповання – 
мідія – представлений лише молодими екземплярами. Відновлення 
таксономічного складу зооценозу обростання відбулося в неповному 
обсязі. 

 

185. Вплив скиду стічної каналізаційної води в районі пляжу 
«Аркадія» на морське середовище  / С.А. Лихачов [та ін.] // Вода: 
гігієна та екологія. – 2013. – № 2 (т. 1). – С. 55-64. 

На якість морських вод в Одеському регіоні негативно впливають, 
у першу чергу, великі населені пункти на узбережжі, де постійно 
відчувається значний тиск скидів з муніципальних очисних споруд. 
Комунікації деяких муніципальних колекторів перебувають у 
критичному стані, що призводить до частих аварійних ситуацій зі 
скидом значної кількості стічних вод в прибережну зону. Так, 5-7 
березня 2013 р. КНС-8 була відключена, внаслідок чого відбувся скид 
неочищеної стічної води в районі пляжу «Аркадія». Фахівці Державної 
екологічної інспекції північно-західного регіону Чорного моря під час 
скиду відібрали та дослідили проби морської води на вміст 
забруднюючих речовин. Аналіз проб, відібраних 11 разів у двох точках 
спостереження, виявив перевищення масової концентрації амонію 
сольового, нітритів, БСК5 та загального заліза. Виявлено, що з часом 
концентрація забруднюючих речовин зменшується та доходить до 
рівня гранично-допустимих концентрацій, що свідчить про 
спроможність екосистеми північно-західного регіону Чорного моря 
відновлюватись. 
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186. Дерев’янко І. Куяльницький цейтнот / І. Дерев’янко // 
Чорномор. новини. – 2013. – 30 берез. – С. 1-2. 

187. Дерев’янко І. Куяльницький цейтнот. Дубль 2 /           
І. Дерев’янко // Чорномор. новини. – 2013. – 20 квіт. – С. 1.  

Рятувати унікальну водойму приїхав заступник Міністра екології 
та природних ресурсів П. Унгурян. Посадовець провів спеціальну 
нараду за участі місцевих фахівців та представників міністерства, а 
згодом дав прес-конференцію, на якій розповів про план порятунку і 
збереження природних ресурсів лиману; окреслив термін початку робіт 
і назвав імовірні джерела їх фінансування. На його думку, майбутнє 
лиману буде більш перспективним за умови надання йому статусу 
Національного природного парку. Не виключено, що Куяльник може 
бути і курортом: головне – чітко закріпити його статус.  

Науковці пропонують два шляхи оптимізації водного балансу 
Куяльника: будівництво гідротехнічних споруд і розчищення басейну 
річки Великий Куяльник. Наповнювати лиман морською водою 
розпочнуть уже в листопаді. Розробку проекту щодо будівництва 
трубопроводу, який має з’єднати Куяльницький лиман з Одеською 
затокою, завершено. Наразі документація проходить будівельну 
експертизу. Висновки про перспективу реалізації проекту зроблять і 
фахівці державної екологічної експертизи. 

 

188. Доценко С.А. Межгодовая изменчивость абиотических 
характеристик и нефтяного загрязнения Одесского региона 
северо-западной части Черного моря / С.А. Доценко, 
Н.Ф. Подплетная, Л.П. Павлютина // Укр. гідрометеорол. журн. – 
2013. – № 13. – С. 239-244. 

Кліматичні зміни останнього часу викликали інтерес до 
багаторічної мінливості гідрометеорологічних характеристик. В останнє 
десятиліття було опубліковано багато робіт, присвячених виявленню 
вікових і міжрічних коливань різних кліматичних і гідрометеорологічних 
характеристик, а також роз’ясненню причин цих коливань і пошуку 
зв’язку між коливаннями цих характеристик. Дослідження стосувалися 
безпосередньо Одеського регіону.  Одеський регіон – це прибережна 
зона північно-західної частини Чорного моря, вздовж берега між           
мисами Санжейський і Сичавський. Площа цієї акваторії ~ 550 км2. 
Максимальна глибина – 28 м. На гідрологію і гідрохімію регіону 
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значний вплив мають стоки Дніпра та інших річок, що впадають у цю 
частину моря, тому Одеський регіон можна вважати пригирловою 
зоною моря. 

У статті проаналізовано міжрічні коливання вмісту 
нафтопродуктів у поверхневому шарі морської води у зв’язку з такими 
ж коливаннями температури води, солоності, вмісту мінеральних форм 
азоту і фосфору у стоку Дніпра в період 1988 – 2012 рр. Результати 
дослідження наведено у формі малюнків, діаграм та таблиць. 

 

189. Изменчивость климатических характеристик морских 
вод в северо-западной части Черного моря / А.С. Матыгин, 
В.Н. Сытов, Ю.И. Попов, С.П. Ковалишина // Екологічна безпека 
прибережної та шельфової зон та комплексне використання 
ресурсів шельфу : зб. наук. пр.  – 2013. – Вип. 27. – С. 97-105. 

На підставі більш ніж столітніх спостережень, проведених 
Гідрометцентром Чорного та Азовського морів, а також матеріалів 
експедиційних спостережень Українського наукового центру екології 
моря, проаналізовано багаторічні зміни параметрів атмосфери і вод 
північно - західної частини Чорного моря. Показано стійке зимове 
потепління, підвищення температури холодного проміжного шару. 
Зміни гідрологічних умов досліджуваної акваторії сприяли якісним і 
кількісним змінам фітопланктонного угруповання. 

Мінливість значень середньої річної температури повітря на МГС 
«Одеса» має коливальний характер з періодичністю близько 60 років. 
Підвищення температури, зниження солоності поверхневих вод моря 
призвели до певного зменшення вертикальної стійкості водних мас і в 
поєднанні зі збільшенням осінньо-зимового прісноводного стоку і 
теплими зимами останніх років сприяли активному розвитку 
фітопланктону. Збільшення видового різноманіття було відзначено для 
всіх видів фітопланктону, але основу їх складають діатомові і 
динофітові. Зимове цвітіння фітопланктону, великомасштабне цвітіння 
Nodularia spumigena і високий рівень інтенсивності процесів є новими 
елементами річного ходу його розвитку. 

 

190. Ищук И. Собрались ученые обсудить проблемы Черного 
моря / И. Ищук // Порто-франко. – 2013. – 19 июля. – С. 5-7. 
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Яким буде Чорне море завтра, що ми отримаємо на берегах 
Одеси, як зберегти чорноморське біологічне різноманіття і як 
досліджувати стан води - про це та про багато іншого говорили вчені 
України, Росії, Грузії, Болгарії, Румунії, Словаччини та Бельгії, 
зібравшись на обговорення проекту поліпшення екологічного 
моніторингу Чорного моря. Символічно, що засідання проходило за 
круглим столом в конфенц-залі готелю "Чорне море". Вченим 
доведеться зібрати воєдино всі моніторинги та дослідження, які 
проводяться в їх країнах, і виробити єдину програму дослідження 
Чорного моря. 

Штаб-квартира проекту поліпшення перебуватиме в Одеській 
філії Інституту південних морів, де співробітники будуть контролювати, 
як і де виконується українська частина досліджень. Для Одеси і 
України, за словами біологів, цей проект буде дуже корисним тим, що 
ми швидше реагуватимемо на те, що відбувається в морі. і зможемо 
точніше прогнозувати його стан у майбутньому. 

 

191. Козюра В. От Дуная до Буга / В. Козюра // Одес. изв. – 
2013. – 7 февр. – С. 2-4. 

В Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова 
пройшла міжнародна науково-практична конференція в рамках 
проекту Євросоюзу із захисту екології Чорного моря "MAREAS". Метою 
цього проекту є забезпечення взаємодії між науковою спільнотою та 
структурами, відповідальними за екологічну політику, для конкретних 
дій, спрямованих на зниження впливу глобальних змін на життя в 
регіоні. 

Учасники форуму обговорили проблеми, пов’язані з глобальними 
кліматичними змінами в Чорноморському регіоні, та можливі шляхи 
адаптації до них. Розмову про це вели науковці Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова, експерти управлінь 
міськради - екології та розвитку рекреаційних зон, освіти і науки, 
представники Національної академії наук України та громадськості. 

 

192. Козюра В. Спасая «самое синее в мире…» / В. Козюра // 
Одес. изв. – 2013. – 16 февр. – С. 4-5. 
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Виповнюється 20 років відтоді, як за пропозиціями урядів і 
громадськості приморських країн було створено Чорноморську 
екологічну програму (BSEP), покликану координувати роботу 
державних та міжнародних експертів, спеціалізованих комітетів і 
комісій ООН і відповідних національних структур. Завдання BSEP – 
забезпечення сталого базису управління Чорним морем за допомоги 
всебічної природоохоронної оцінки та розробки на її основі відповідної 
законодавчої міждержавної документації, що регламентує діяльність 
людини в Чорноморськму басейні. 

Першим і найважливішим результатом роботи BSEP став 
Стратегічний план дій, підписаний в Стамбулі міністрами охорони 
природи шести чорноморських держав 31 жовтня 1996 р. Він 
розрахований на кілька десятиліть. Протягом останніх чотирьох 
десятиліть на всій акваторії Чорного моря і в його прибережних 
водоймах (лагунах, лиманах, дельтах) в екологічній системі відбулися 
різної глибини зміни, що стосуються всіх існуючих  тут живих організмів 
– від одноклітинних до морських ссавців, тому день підписання 
Стратегічного плану дій для відновлення й охорони Чорного моря був 
проголошений Днем Чорного моря. Працюючи в рамках Стратегічного 
плану, чорноморські країни і країни водозабірного басейну виконують 
спільні зобов'язання щодо зниження рівня забруднення вод і 
скорочення техногенних навантажень на чорноморські біологічні, 
рекреаційні та естетичні ресурси. Адже тільки об'єднавши зусилля, 
можна досягти максимальних позитивних результатів у цьому напрямі. 
Про це, зокрема, йшлося на міжнародній науково-практичній 
конференції, яка відбулася на базі Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова. 

 

193. Москвин И. Безаварийная магистраль минимум на 
полвека / И. Москвин // Одес. вестн. – 2013. – 16 марта – С. 4. 

194. Сапожников А. Процесс пошел: море у берегов Фонтана 
будет чистым / А. Сапожников // Одес. вестн. – 2013. – 7 марта – 
С. 5. 

195. Сапожников А. Экологическая катастрофа нам больше 
не грозит  / А. Сапожников // Одес. вестн. – 2013. – 31 авг. – С. 12. 

196. Степанов В. Год терпения – и сто лет без проблем /          
В. Степанов // Одес. вестн. – 2013. – 9 февр. – С. 4. 
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В Одесі до кінця року буде реконструйовано магістральну 
частину системи водовідведення південного басейну каналізування. 
Привести до ладу каналізацію південної частини міста – стратегічно 
важлива задача. Наразі система перебуває в аварійному стані, про це 
свідчать часті аварії в районах Великого Фонтана і Аркадії. 
Реконструкція проводиться в рамках проекту «Розвиток міської 
інфраструктури» за рахунок коштів договору про кредит між Україною 
та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

Каналізація цього району охоплює половину всієї рекреаційної 
території Одеси. Нова система водовідведення покликана мінімізувати 
аварії в каналізаційній мережі, котрі призводять до скидів неочищених 
стоків у море і забруднюють пляжі. Вся реконструкція коштуватиме 
близько 40 млн доларів. Кредит наданий на 15 років. 

 

197. Некрасова О.Д. Значение охраны одесских лиманных 
экосистем Причерноморья на примере герпетокомплексов /           
О.Д. Некрасова,  Т.В. Колош,  М.Б.  Болотов // Биоразнообразие и 
роль животных в экосистемах : материалы VII междунар. науч. 
конф., Днепропетровск, 22-25 окт. 2013. – Днепропетровск, 2013. – 
С. 234 - 235  

Проблема стану і охорони одеських лиманів (Куяльницький 
(Андріївський), Хаджибейський, Сухий (Клейнлібентальський), Великий 
Аджалицький (Григорівський), Тилігульський та Дністровський), що 
знаходяться в безпосередній близькості до міста, викликає великі 
побоювання. Це перш за все пов'язано з активним освоєнням, 
використанням прибережної зони для сміттєзвалищ і техносвалок. 
Наразі, майже всі балки, де є джерела прісної води, перетворені на 
звалища сміття. 

Велика частина лиманів – це унікальні за біорізноманіттям та 
екотоном біотопи, в яких мешкають рідкісні види рослин і тварин. Значна 
частина одеських лиманних екосистем відповідає критеріям Рамсарської 
конвенції, бо є притулком для великої кількості рідкісних тварин, яких 
необхідно вивчати і де треба проводити моніторингові дослідження. 
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За дослідженнями 2006-2013 рр. і оприлюдненими даними в районі 
одеських лиманів налічується 9 (12) видів амфібій: тритон звичайний 
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) і гребінчастий Triturus cristatus 
(Laurenti, 1768), кумка червоночеревна Bombina bombina (Linnaeus, 
1761), часничниця звичайна Pelobates fuscus (Laurenti , 1768), зелена 
жаба Bufo viridis Laurenti, 1768, звичайна квакша Hyla arborea (Linnaeus, 
1758), жаби Pelophylax esculentus complex - озерна P. ridibundus (Pallas, 
1771), в р-ні Дністровського лиману знайдено жабу їстівну P. kl. 
esculentus (Linnaeus, 1758) і ставкову жабу P. lessonae (Camerano, 1882) 
(1 знахідка). Існування трьох видів - трав'яної жаби Rana temporaria 
Linnaeus, 1758, сірої жаби Bufo bufo (Linnaeus, 1758) та прудкої жаби R. 
dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839 - в районі Дністровських плавнів 
необхідно уточнювати. Там же зареєстровано 9 (10) видів рептилій: 
болотяна черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), різнобарвна ящірка 
Eremias arguta (Pallas, 1773), ящірки прудка Lacerta agilis Linnaeus, 1758 і 
зелена L. viridis (Laurenti, 1768), звичайна мідянка Coronella austriaca 
Laurenti, 1768, жовтобрюхий Hierophis caspius (Gmelin, 1789) і 
сарматський полози Elaphe sauromates (Pallas, 1814), вужі звичайний 
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) і водяний N. tessellata (Laurenti, 1768). Два 
види рептилій, які раніше згадувалися в літературних джерелах, можна 
вважати зниклими. Але з'являються нові для Одеської області види 
плазунів: туркестанський гекон Tenuidactylus (Cyrtopodion) fedtschenkoi 
(Strauch, 1887), гекон Hemidactylus sp. (одинична знахідка в Іллічівському 
порту), а також екзотична червоновуха черепаха Trachemys scripta 
(Schoepff, 1792).  

 

198. Петренко Н.Ф. Гігієнічна оцінка водопостачання та 
водовідведення Одеського порту  / Н.Ф. Петренко, 
Н.І. Голубятніков // Актуальні проблеми транспортної медицини: 
навколишнє середовище, професійне здоров’я, патологія. – 2013. 
– № 2. –С. 147-152.  

Водопостачання «Одеського морського торговельного порту» 
(далі порт) здійснюється за рахунок використання води з міського 
водопроводу та підземних джерел (11 артезіанських свердловин) на 
території порту. Вода надходить до загальної системи водопостачання 
порту або через 6 накопичувальних резервуарів, або безпосередньо у 
закільцьовану водогінну мережу. Результати санітарно-
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епідеміологічного обстеження всіх свердловин показали наявність 
порушень режиму експлуатації. 

Стічні води від об’єктів порту надходять до міських 
каналізаційних колекторів. У порту діють два комплекси з біологічного 
очищення господарсько-побутових стоків. Стічні води від виробничих і 
господарсько-побутових споживачів порту надходять у систему 
каналізації з подальшою подачею на СБО. 

Дощові та снігові стоки надходять до спеціально обладнаних 
підземних накопичувальних ємностей, звідки подаються до буферних 
резервуарів станції очищення баластних вод для очищення разом з 
баластними водами суден. 

Гігієнічна оцінка водопостачання та водовідведення Одеського 
порту свідчить про суттєві недоліки та відхилення від чинних 
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог, що обумовлено 
розмежуванням власності окремих районів порту та недотриманням їх 
власниками чинного законодавства. 

 

199. Современное экологическое состояние северо-западной 
части Черного моря / И.Д. Лоева, В.В. Украинский, И.Г. Орлова,          
С.П. Ковалишина // Екологічна безпека прибережної та шельфової 
зон та комплексне використання ресурсів шельфу : зб. наук. пр.  – 
2013. – Вип. 27. – С. 237 - 242. 

У статті наведено результати моніторингових досліджень 
екологічного стану північно-західної частини Чорного моря, 
проведених УкрНЦЕМ у 2000 – 2012 рр. Оцінено ступінь евтрофікації і 
забруднення токсичними речовинами вод і донних відкладень шельфу 
за хімічними та біологічними показниками. Виявлено тенденцію до 
зниження рівня трофності і поліпшення якості морських вод у районах, 
віддалених від гирлових зон (щодо періоду евтрофікації 70– 80- х рр. 
минулого століття). Відзначений відносно високий рівень хімічного 
забруднення донних відкладень з цілого ряду показників (нафтові 
вуглеводні, ліндан, поліхлоровані біфеніли, окремі токсичні метали). 

 

200. Стоян А.А. О распределении солёности воды возле 
берега Черного моря летом 2013 года / А.А. Стоян // Вісн. Одес. 
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нац. ун-ту Серія «Географічні та геологічні науки». – 2013. – Т. 18, 
вип. 2 (18). – С. 88-92. 

Під час інтенсивних опадів на північно-західному узбережжі 
Чорного моря та в басейнах Дністра, Південного Бугу і Дніпра морські 
води виявилися сильно опрісненими. Проби води відбиралися на 5 
ділянках біля берега, на глибині 1,0-1,5 м, на поверхні і біля дна, під 
час слабкого вітру з відкритого моря до берега (2-4 м/с). 

Роботи були виконані під час польового обстеження берега 
Чорного моря. Було обрано характерні ділянки берега: 1) біля 
акумулятивної тераси Сичавського лиману біля м. Южного; 2) біля 
пересипу Дофінівського лиману; 3) у берега м. Одеси, біля пляжу 
«Дельфін»; 4) біля пересипу Дністровського лиману в районі 56-го км 
залізниці Одеса – Ізмаїл.  

За результатами досліджень можна зробити такі висновки: 

1. Біля берега моря можливе зменшення солоності води до 2-5 ‰ 
під сумарним впливом сильних і довгих злив, інтенсивних літніх 
паводків крупних річок і вітрових нагонів поверхневих вод. 

2. У поверхневому горизонті водної товщі моря, біля берега, на 
глибині 1,0-1,5 м, під час сильного припливу прісних вод на поверхні 
солоність склала 5,35 – 7, 93 ‰. Це менше тих мінімумів, які наведені в 
роботах попередніх авторів, на 1-3 ‰. У Дністровському лимані на 
поверхні і біля дна (глибина 0,7-1,0 м) значення рівнялось 1,0 ‰. 

3. У придонному горизонті солоність несподівано виявилася 
меншою, ніж на поверхні і складала 2,86-7,25 ‰. Це суперечить закону 
розподілення щільності в шарі морської води, однак пояснюється дією 
механізму прибійного потоку і згінно-нагінною циркуляцією. 

4. Отримані матеріали і висновки можуть бути використані при 
плануванні використання бальнеологічних ресурсів і для збереження 
кормової бази промислових організмів. 

 

201. Шепель А.П. Дослідження екологічного стану Одеського 
узбережжя Чорного моря за 2010-2012 роки  / А.П. Шепель // 
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє 
середовище, професійне здоров’я, патологія. – 2013. – № 1. – 
С. 46-49. 
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Сучасний  екологічний стан Чорного моря формується під 
впливом значного обсягу забруднень, що надходять до його вод. 
Основними чинниками антропогенного та техногенного тиску на 
морське середовище є: наднормативний вміст мінеральних та 
органічних речовин у річковому стоці; забруднення річкового стоку 
антропогенного походження, яке включає значні обсяги скидів 
зворотних та стічних вод; забруднення прибережної частини моря 
внаслідок діяльності берегових об’єктів, забруднення морського 
середовища внаслідок судноплавства та діяльності портів. Найбільша 
частина від загального обсягу забруднення надходить з виробничих 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. 

Важливим фактором формування антропогенного забруднення 
морського середовища є скид зворотних вод, тому велика увага 
приділяється роботі з визначення скиду та властивості вод, а також 
обсягів забруднюючих речовин, що відводяться до морського 
середовища. Джерелом забруднення акваторій морських портів є 
також скиди баластних вод з суден. При цьому, як правило, 
відбувається забруднення морського середовища хімічними 
чинниками. В останні роки спостерігається поліпшення якості 
баластних вод через впровадження новітніх технологій їх очищення. 

У статті наведено результати аналізу зворотної води з 
підприємств – водокористувачів Одеського регіону за 2010-2012 рр. 
Інформацію про питомі скиди за забруднюючими речовинам (фосфати, 
азот амонію, азот нітратів і нітритів) подано у вигляді діаграм та 
таблиць. 

 

202. Бердар О.А. Оценка прибережных морских вод 
г. Одессы разными методами / О.А. Бердар // Матеріали XIII 
наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 22–25 квіт. 
2014 р. – Одеса, 2014. – С. 86-87.  

У роботі використані моніторингові дані гідрохімічних і 
гідробіологічних спостережень УкрНЦЕМ; для екологічної оцінки були 
використані дані моніторингу прибережних морських вод Одеського 
узбережжя від Аджалицького лиману до Дачі Ковалевського (кінець 
травня і кінець вересня). Оцінка якості проведена за двома методами 
– ІЗВ (індекс забруднення води) і E-TRIX. 



87 

Оцінка класу якості вод на основі ІЗВ проводилася за даними 
шести показників: розчинений кисень, БПК5, нітрити, нітрати, 
нафтопродукти, залізо. В цілому величина ІЗВ в залежності від району 
та антропогенного навантаження в травні змінювалася в діапазоні 
0,13-0,66 од. Отримані значення ІЗВ відповідають першому (ІЗВ <0,3) і 
другому (0,3 ≤ ІЗВ <1) класу якості вод, які характеризують морські 
води як «дуже чисті» і «чисті». Підвищеними значеннями ІЗВ 
виділялися райони морського узбережжя Лузанівки, Нафтогавані і Дачі 
Ковалевського. 

Оцінка рівня трофності і якості проведена за індексом E-TRIX. У 
внутрішньорічному ході індекс E- TRIX змінювався в діапазоні 3,78-5,33 
од. У зоні від Сухого лиману до Аджаликського індекс E-TRIX 
змінювався в діапазоні 4,6-5,3 од. Це відповідає характеристиці якості 
вод як «добрі» і «посередні». У жовтні відзначалося ослаблення 
впливу Дністровського стоку і поліпшення якості морських вод на 
Дністровському узбережжі. В Одеському регіоні також відзначалося 
загальне підвищення якості вод за винятком Одеської затоки, де індекс 
E-TRIX перевищував значення 5,0 од. («посередні» води). 

Морські води Одеського регіону в цілому характеризуються 
«середнім» і «високим» рівнем трофності і відповідають «добрій» і 
«посередній» якості. 

 

203. Вакуленко А. Спасение Куяльника: необходим 
комплексный подход / А. Вакуленко // Одес. изв. – 2014. – 1 февр. 
– С. 6. 

204. Дерев’янко І. Останнє літо Куяльника? / І. Дерев’янко // 
Чорномор. новини. – 2014. – 17 липня. – С. 8. 

205. Китик В. Нам бы дамбу обновить / В. Китик // Одес. изв. – 
2014. – 8 июля. – С. 4. 

206. Комисаренко С. Неотложка для Куяльника /          
С. Комисаренко // Одес. изв. – 2014. – 21 июня. – С. 3. 

207. Степаненко С. Каким будет статус Куяльницкого 
лимана? / С. Степаненко // Порто-франко. – 2014. – 15 авг. – С. 8-11. 

Останнім часом науковці Одещини намагаються привернути 
увагу громадськості до техногенно-екологічної проблеми регіону. Вона 
має три складові: катастрофічне обміління Куяльницького лиману, 
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будівництво станції біологічного очищення (СБО) «Північна», стан 
дамби Хаджибейського лиману, яка може не витримати і зруйнуватися. 
Прорив дамби загрожує затопленням Пересипу, де проживає близько 
30 тисяч людей, а житловий масив Котовського буде позбавлений 
водопостачання та водовідведення, постраждає також залізнична 
колія «Одеса - Південь», а це паралізує роботу Одеського порту. 

Дамба не є гідроспорудою, це лише насип, споруджений в 1930-ті 
роки з глини, піску та відходів будівництва. Якщо вода, котру поки що 
стримує ця дамба, потрапить до Одеської затоки, її флору і фауну 
буде знищено. 

З 26 млн грн, що були виділені в 2004 р. на реставрацію дамби,         
15 млн вдалося повернути до бюджету, решта зникла. 

Із забудовою Пересипу та житлового масиву Котовського виникла  
потреба у водозабезпеченні житлових масивів і нових промзон та 
водовідведенні з них. Для цього було побудовано СБО «Північна», її 
200-350 тис. м3 стоків за добу стали направляти взимку в море, а під 
час курортного сезону – в Хаджибейський лиман. Скид стоків 
відбувається в 300 м від берега, приблизно в 1 км від пляжу Лузанівка. 

Існує проект відведення вод із СБО у Куяльник, але цього робити 
не можна: Куяльник буде опріснено і з бальнеологічного курорту він 
перетвориться на місце концентрації бактерій. Будівництво ж нового 
трубопроводу буде коштувати близько 40 млн грн, і 
ТОВ «Інфоксводоканал», якому запропонували взяти на баланс СБО, 
відмовилось від цього тягаря. 

Вчені бачать вихід у створенні в районі Куяльника – Хаджибея 
парку національного значення, тільки тоді можна розраховувати на 
бюджетне фінансування і вийти з екологічного глухого кута. 

 

208. Гопченко Є.Д. Обгрунтування методики розрахунку 
характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків 
в басейні Хаджибейського лиману / Є.Д. Гопченко, 
Ж.Р. Шакірзанова, В.А. Овчарук  // Укр. гідрометеорол. журн. – 
2014. – № 14. – С. 155-162. 

Рівневий режим Хаджибейського лиману значною мірою 
визначається скидами комунально-побутових вод станції біологічної 
очистки (СБО) «Північна». Під час високих весняних водопіль і 
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дощових паводків є велика загроза переповнення лиману 
поверхневими водами і затоплення Пересипу. Ось чому є необхідність 
у розрахунках паводків і водопіль взагалі, а виняткової ймовірності 
перевищення особливо. 

Метою роботи є наукове обґрунтування методу розрахунку 
гідрологічних характеристик весняних водопіль і дощових паводків 
виняткової ймовірності перевищення у багаторічному розрізі. 
Теоретичне обґрунтування науково-методичної бази для нормування 
характеристик максимального стоку паводків і водопіль здійснено при 
розгляді природної моделі формування річкового стоку, а саме: опади 
–стік зі схилів – русловий стік. 

Запропонована методика розрахунку характеристик 
максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків може 
використовуватися при визначенні надходження поверхневих вод не 
лише для Хаджибейського, а й для Куяльницького лиманів. 

 

209. Гриб О.М. Внутрішньорічний розподіл рівнів і 
мінералізації води в Куяльницькому лимані при його наповнені 
водами Чорного моря / О.М. Гриб // Лимани північно-західного 
Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми 
водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх 
вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 1–3 
жовт. 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 67–70. 

Кожного року при поповненні Куяльницького лиману морськими 
водами з припливом 0,7 м3/с поступово підвищується рівень води: за 
листопад – квітень у середньому на 75 см. Мінералізація води в лимані 
поступово знижується. 

У статті запропоновано режим поповнення лиману морськими 
водами, що повністю задовольняє вимоги бальнеологів, біологів та 
гідрохіміків щодо плавного щорічного наповнення лиману морськими 
водами (не більш ніж на 1,0-1,5 м) та забезпечує створення умов для 
поступової адаптації екосистеми водойми до менш мінералізованих 
морських вод та для попередження різкого впливу морських вод на 
процес пелоїдогенезу в Куяльницькому лимані. 
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210. Китик В. Спасти посёлок от подтопления / В. Китик // 
Одес. изв. – 2014. – 5 июля. – С. 3. 

Ґрунтовий канал типу «лиман – море» довжиною 1996 м, так 
званий Румунський, по вулиці Жеваховій в Одесі, є основним 
спорудженням для відводу поверхневих вод ґрунтовими кюветами-
лотками із сусідніх вулиць. Сюди ж направляються і побутові стоки. 
Канал не чистили понад 20 років. І саме з нього слід починати роботи з 
благоустрою селища Більшовик, яке треба, перш за все, убезпечити 
від підтоплення. 

На початку червня Одеське комунальне підприємство «Міські 
дороги» розпочало очисні роботи. Вже розчищено близько 600 метрів, 
вивезено 523 м3 мулу та ґрунту. Для аварійної відкачки з каналу 
надлишків води на  насосній станції було встановлено додаткові 
механізми. 

Селище Більшовик – перспективний мікрорайон, розташований 
між морем і лиманом, але його інфраструктура потребує розвитку. 
Розчищення каналу стало найважливішим кроком на цьому шляху. 

Роботи планується завершити до 1-го серпня. 

 

211. Онькова В. Водолазы чистят морское дно / В. Онькова // 
Веч. Одесса. – 2014. – 9 авг. – С. 1. 

Потужна злива, яка пройшла в Одесі 24 липня, спричинила 
забруднення  підводної акваторії пляжів. У море змило велику кількість 
сміття, в тому числі небезпечних для відпочивальників предметів і 
битого скла. Працівники водолазного відділу комунальної установи 
«Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» провели значні 
роботи з очищення морського дна у підводній акваторії одеських 
пляжів. 

У першу чергу було обстежено і очищено від небезпечного сміття 
«Аркадію», а також ділянки пляжів, які перебувають у комунальній 
власності міста. Очищення морського дна велося вздовж 20-
кілометрової водної лінії (глибина – 50 м). За дорученням міського 
голови Г. Труханова, досліджуватися дно буде регулярно, до кінця 
курортного сезону. 
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212. Папенко Л.В. Екологічна оцінка якості морських вод 
прибережної зони міста Одеси у 2012-2013 роках / Л.В. Папенко // 
Матеріали XIII наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 
Одеса, 22–25 квіт. 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 184–185. 

213. Папенко Л.В. Определение экологической устойчивости и 
надежности морских вод г. Одессы / Л.В. Папенко  // Матеріали XIII 
наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 22–25 квіт. 
2014 р. – Одеса, 2014. – С. 148–149. 

214. Папенко Л.В. Экологическая оценка качества морских вод 
пляжной зоны Одессы  / Л.В. Папенко, Л.Н. Полетаева // Сучасний 
стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення : 
міжнар. наук. конф. - Одеса, 2014. – С. 196 – 199. 

Метою дослідження є оцінка якості морського середовища 
одеських пляжів з використанням методики комплексного показника 
екологічного стану (КПЕС) та екологічної надійності (ЕН). За КПЕС 
оцінюється екологічна стійкість вод, за ЕН - екологічна надійність вод. 
Зазначені критерії якості вод прийнятні для морських вод, а також для 
поверхневих вод суші. Використання цієї методики дозволяє 
проводити екологічну оцінку морських вод за допомогою невеликої 
кількості показників при використанні великого обсягу виміряних 
параметрів і точок відбору проб. 

В ході дослідження були використані дані моніторингу якості 
морських вод пляжної зони у 2012 і 2013 рр. за період з травня по 
вересень, надані Державною екологічною інспекцією з охорони 
довкілля північно-західного регіону Чорного моря. В якості 
досліджуваних параметрів розглядався вміст у морській воді на 
пляжах розчиненого кисню, нітратів, нітритів, іонів амонію, фосфатів, 
нафтопродуктів та рН морської води. У  той самий період був 
виконаний розрахунок комплексного показника екологічного стану по 9 
пляжах Одеси, а також розрахунок показника екологічної надійності. 
Оцінка якості морських вод показала, що в більшості випадків 
екологічний стан морського середовища одеських пляжів 
характеризується низькою екологічної надійністю. Аналіз результатів 
оцінки за КПЕС свідчить, що в більшості випадків екологічний стан 
морських вод одеських пляжів можна охарактеризувати в середньому 
як стійкий, але з осередками нестійкості. 
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215. Петрова М. Не цунами, не фонтан… / М. Петрова // 
Время_Ч. – 2014. – 4 июля. – С. 4-5. 

Кожен одесит хоча б зі шкільного курсу географії пам'ятає, що 
цунамі в Чорному морі - явище нереальне. Очевидці ж стверджують, 
що стикалися з подобою цунамі і в наших широтах, та жодних "речових 
доказів" вони пред'явити не могли. Але те, що трапилося під Одесою 
27 червня, ніхто і не думав заперечувати, і навіть фахівці погодилися – 
узбережжя накрила нетипово висока і надто потужна для Чорного 
моря хвиля. Однак сейсмологи  наполягають на тому, що називати цю 
хвилю "цунамі" некоректно, тому що спровокувати цунамі може тільки 
землетрус. 

Отже, минулої п'ятниці на кілька пляжів під Одесою обрушилася 
триметрова хвиля. Потужні хвилі прокотилися узбережжям – від 11-й 
станції Великого Фонтана до Іллічівська, але найбільше постраждала 
Чорноморка. Там вода змила з берега людей (всі врятувалися). За 
повідомленням прес-служби МНС, "хвиля за кілька секунд накрила 
пляж, у воді опинилися 15 осіб. В Одеську дитячу обласну лікарню 
були доставлені троє дітей, після огляду двох відпустили додому, а 
одного хлопчика 2010 р. народження, госпіталізували з забоями". 

За офіційною версією причиною утворення одиночної хвилі, яка 
накрила узбережжя Чорноморки, стало утворення локальних 
невеликих смерчів в центрі Чорного моря.  

 

216. Сахненко О.І. Моделювання просторової мінливості 
концентрації зависі та хвильових параметрів у прибережній зоні 
Чорного моря в районі Лузанівки, поблизу Куяльницького лиману 
/ О.І. Сахненко  // Укр. гідрометеор. журн. – 2014. – № 15. – С. 204-
213. 

У ході дослідження вдалося з’ясувати, що при сталому 
штормовому південному вітрі активне обвалення вітрових хвиль та 
скаламучення донного матеріалу відбувається, починаючи з глибин 3,0 
– 3,5 м, на відстані 300 – 335 м від берега. 

Відповідно до зони обвалення хвиль у просторовому розподілі 
орбітальної швидкості хвильового руху поблизу дна при штормовому 
вітрі зона інтенсифікації простежується в районі ізобати 3 – 3,5 м. 
Збільшення придонної орбітальної швидкості хвильового руху поблизу 
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дна в цьому районі до 0,5 м/с призводить до більш інтенсивного 
скаламучення донних відкладів на цих ділянках і підвищення 
концентрації зависі в придонному шарі, тому морський оголовок 
гідротехнічної споруди (труби) рекомендується виводити за межі цієї 
мілководної зони. 

Максимальні концентрації спостерігаються в досить тонкому 
придонному шарі до 1 м. У решті водного стовпчика, поза межами 
придонного пограничного шару, концентрації зависі майже на порядок 
нижчі. 

 

217. Тодорова Р.М. Екологічний стан північно-західної 
частини Чорного моря / Р.М. Тодорова // Збірник статей за 
матеріалами студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 8–
12 квіт. 2014 р.– Одеса, 2014. –  С. 119–123. 

Територіальні води Чорного моря (прибережна смуга шириною 
12 миль), що перебувають під суверенітетом України, становлять 
24 850_км2, а площа шельфу до ізобати 200 м – 55 750 км2, або 57 % 
усього чорноморського шельфу. 

За даними офіційної статистики лише у 2006 р. у межах України у 
Чорне море було скинуто 342 млн м3 стічних та інших вод, у тому числі 
без очищення – 0,285 млн м3; недостатньо очищених – 144,5 млн м3; 
нормативно очищених – 91,65 млн м3. За останні роки у водах північно-
західної частини Чорного моря відзначається зменшення фосфатів при 
збільшенні рівня органічного азоту. У прибережних водах Одеської 
затоки спостерігається та сама тенденція, хоча у 2006 р. відзначалося 
деяке зниження органічного азоту.  

Районами найбільш інтенсивного замулення дна Чорноморського 
басейну є північно-західна частина Чорного моря з Одеською затокою, 
пригирлове узмор'я Дунаю, Каркінітська та Керченська затоки. 
Потужність вторинного замулення (намулу) в зазначених районах 
варіюється від кількох мм до 2 см. 

Основними джерелами забруднення північно-західної частини 
Чорного моря залишається стік Дніпра і Дунаю. У море потрапляє 
також велика кількість стічних вод, збагачених токсинами, біогенними 
елементами, що відіграють велику роль у створенні сприятливих умов 
для розвитку евтрофікації вод: нітратів, фосфатів, важких металів та 
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ін. За останні роки докладено багато зусиль для очищення вод 
Чорного моря та для запобігання їх забрудненню. Екологічний стан 
нормалізувався. 

 

218. Трохлиб В. Очистят пруд на Балковской / В. Трохлиб // 
Одес. изв. – 2014. – 8 июля. – С. 2.  

Буферний ставок на вулиці Балківській було створено для 
запобігання підтопленню вулиці і території, яка розташована за нею. 
Саме сюди стікають всі дощові води, а потім через колектор 
потрапляють до каналізації. Але протягом п’яти років ставок не 
чистили. Розуміючи усю важливість цієї проблеми, міський голова 
доручив профільним міським службам розчистити ставок і надалі 
підтримувати гідроспоруду у належному стані. 

 

219. Трохлиб В. Морская вода пущена в Куяльник / 
В. Трохлиб // Одес. изв. – 2014. – 25 дек. – С. 2.  

220. Трохлиб В. Морская вода заполняет Куяльник / 
В. Трохлиб // Одес. изв. – 2014. – 30 дек. – С. 3.  

Випуск морської води – крок, необхідний для врятування 
Куяльника від пересихання. Загальна вартість робіт склала понад 23 
млн грн. Фінансування здійснювалося за рахунок державного і 
обласного бюджетів. Морська вода буде надходити до лиману 
орієнтовно до середини квітня – останнє слово за екологами. За цей 
період буде влито 6-8 млн м3. Наступний випуск планується у грудні 
2015 р. Всього, на думку вчених, у Куяльник необхідно подати 
приблизно 30 млн м3 води. 

 

221. Белов В. «Инфоксводоканал» продолжает масштабную 
реконструкцию / В. Белов // Одес. жизнь. – 2015. – 10 июня. – С. 30. 

222. Генова Е. Вода в Одессе будет чистой и безопасной / 
Генова Е. // Одес. жизнь. – 2015. – 14 окт. – С. 26. 

223. Генова Е. «Инфоксводоканал» начал реконструкцию 
СБО «Северная» / Е. Генова // Одес. жизнь. – 2015. – 29 апр. – 
С. 23. 



95 

224. Генова Е. Филиал «Инфоксводоканал» продолжает 
модернизацию / Е. Генова // Одес. жизнь. – 2015. – 27 мая. – С. 26. 

Філіал «Інфоксводоканалу» завершив перший етап реконструкції 
станції біологічного очищення (СБО) «Північна», до якої надходять 
стічні води з Приморського і Суворовського районів Одеси. 
Реконструкція розпочалася з лабораторії: тепер працівники можуть 
похвалитися відремонтованим приміщенням, новим обладнанням – 
холодильними камерами, електронними вагами та ін. 

Стоки, що надходять на станцію – це понад 180 тис. м3 води за 
добу – проходять кілька етапів очищення. Із запуском нового 
обладнання контроль за якістю очищення стоків стане більш 
ефективним. На реконструкцію хіміко-бактеріологічної лабораторії 
«Інфоксводоканал» витратив близько 1 млн грн. У планах інвестувати 
близько 5 млн грн у дві станції біологічного очищення.  

 

225. Бондарева А. Щоб дощі не створювали проблеми  /           
А. Бондарева // Одес. вісті.  – 2015. – 1 серп. – С. 2. 

В Одесі поступово вирішують проблеми, пов’язані з тим, що у 
різних районах міста під час рясних дощів трапляються підтоплення. 
Так, торік було розчищено Румунський канал, буферний став на вулиці 
Балківській, встановлено додаткове насосне обладнання на Пересипу. 

На позачерговій сесії Одеської міської ради депутати вирішили           
22 млн грн із Державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища передати на будівництво каналізаційно-насосної станції 
(КНС), напірної та гравітаційної господарсько-фекальної каналізації по 
вул. Рекордній до вул. Спартаківської із відновленням дорожнього 
покриття. Загальна сума фінансування будівництва – 27 млн грн, з 
яких 5_млн виділено з міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища. 

 

 226. Геращенко Ю. Як синонім державності / Ю. Геращенко // 
Одес. вісті.  – 2015. – 8 серп. – С. 1. 

227. Ксенин О. Система сопротивлялась до последнего /          
О. Ксенин // Веч. Одесса. – 2015. – 28 июля. – С. 2. 

228. Ксенин О. Экологов таки дожали… / О. Ксенин // Веч. 
Одесса. – 2015. – 12 марта. – С. 2. 
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229. Нырко А. Экология – это не только среда обитания, но 
и… / А. Нырко // Веч. Одесса. – 2015. – 4 июня. – С. 2. 

Яскравим прикладом прагнення до індивідуальної наживи, що 
завдає нищівного удару по нашій державності та призводить до 
екологічного геноциду України шляхом знищення екології Чорного 
моря, стало рішення про скасування контролю складу баластових вод, 
які скидаються суднами, що заходять до портів. Причина цього – 
звичайна жадібність, яка постійно вимагає одержання надприбутку 
навіть ціною життя та здоров’я співвітчизників. Адже так не хочеться 
власникам витрачатися на вчасне очищення та фарбування, а також 
на дотримання нормативів експлуатації баластових танків своїх не 
дуже сучасних суден. 

Автори статей підкреслюють, що відмовлятися від контролю 
складу баластових вод небезпечно через можливе мікробіологічне 
забруднення, яке в умовах неблагополуччя щодо особливо 
небезпечних інфекційних та інвазійних захворювань людей і тварин у 
деяких країнах Африки, Азії, Америки, може призвести до 
непередбачуваних наслідків. 

Останнім часом почастішали випадки невиконання вимог 
працівників екологічної інспекції при перевірці суден, що заходять до 
портів України. Оскільки ці вимоги висувалися відповідно до чинного 
законодавства від імені держави, такі дії були протиправними й мали 
відповідні наслідки для порушників. На жаль, після вже згаданого 
рішення контроль взагалі скасовано. 

Ситуацію було обговорено на засіданні екологічного семінару в 
Одеському будинку вчених. Учасники семінару направили на ім’я 
Прем’єр-міністра України А. Яценюка лист із обґрунтуванням 
необхідності якнайшвидшого скасування рішення щодо баластових 
вод. Від часу відправлення листа минув певний час. Був знятий з 
посади міністр екології, і уряд одержав доручення переглянути 
ухвалене раніше рішення щодо баластових вод. Зрештою, захищаючи 
чистоту й екологічну рівновагу в Чорному морі, ми захищаємо Україну. 

 

 230. Гриб О.М. Оцінка рівнів мінералізації води 
Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного 
моря  / О.М. Гриб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : наук. зб. 
– 2015. – Т. 1 (36). –  С. 93 - 101. 
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Актуальність дослідження обумовлена необхідністю вивчення 
різних варіантів поповнення Куяльницького лиману, в якому внаслідок 
глобального потепління та водогосподарської діяльності 
катастрофічно зменшилися рівні води та глибини (до менш ніж 0,5 м), 
що обумовило збільшення солоності води (до 390 – 420 г/дм3 – в літні 
місяці року). Такий розвиток подій загрожує повним зникненням лиману 
як водного об’єкта, що супроводжуватиметься втратами запасів 
унікальних лікувальних грязей та ропи. Один із запропонованих 
варіантів відновлення водності Куяльницького лиману – поповнення 
водойми водою з Одеської затоки. 

Режим поповнення лиману морськими водами з припливом 
(витратою) 1 м3/с повністю відповідає пропозиціям і вимогам 
бальнеологів, біологів та гідрохіміків щодо плавного щорічного 
наповнення лиману морськими водами (не більш ніж на 1,0 – 1,5 м на 
рік), забезпечуючи умови для поступової адаптації екосистеми 
водойми до менш мінералізованих морських вод та попередження 
небажаного різкого впливу морських вод на процес пелоїдогенезу. 
Поповнення лиману морськими водами повинно проходити в зимово-
весняні сезони року, для яких характерні: мінімальне значення 
випаровування з водної поверхні лиману; найбільша вітрова 
активність, яка буде сприяти інтенсивному водооновленню Одеської 
затоки чистими водами відкритого моря; низька температура, яка буде 
обумовлювати мінімальні швидкості хіміко-біологічних процесів. Після 
підвищення рівня води в лимані до нормально підпертого рівня 
поповнення морськими водами можна буде припинити і забезпечити 
наступну їх подачу в листопаді – грудні, якщо рівень води буде нижчий 
за нормальний підпертий рівень. 

 

231. Котова М. Аммиак в морской воде? / М. Котова // Слово. 
– 2015. – 13 авг. – С. 11. 

Нещодавно на узбережжі біля 411-ї батареї з’явилися таблички із 
забороною купатись у морі через можливі викиди аміаку. Одесити 
дивувались: якщо у воді і дійсно є аміак, то тут мали б бути спеціальна 
огорожа, служба МНС та ін. Проте прес-служба «Інфоксводоканалу» 
спростувала інформацію про наявність аміаку в морській воді. Вони 
назвали це спробою зірвати курортний сезон в Одесі,  а також 
заявили, що якість очищення стічних вод контролюється цілодобово не 
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лише їх власною лабораторією, але й лабораторією державних 
контролюючих органів.  

 

232. Радишевская Е. Курортный сезон начался… со сброса 
сточных вод в море и цветения сине-зеленых водорослей /          
Е. Радишевская // Слово. – 2015. – 11 июня. – С. 7. 

233. Радишевская Е. Санитарная ситуация под контролем – 
при отсутствии контроля? / Е. Радишевская // Слово. – 2015. – 2 
июля. – С. 5. 

Питання екологічного стану моря для одеситів завжди є дуже 
актуальним. Чи можна купатись у морі? Із цим питанням ми 
звернулися до проректора з наукової роботи Одеського державного 
екологічного університету, професора, доктора географічних наук Юрія 
Тучковенка. У бесіді йшлося про складний екологічний стан моря, 
пов’язаний, в першу чергу, із викидами у море стічних вод зі станції 
біологічного очищення «Північна». Технологія, яка наразі 
використовується на станції, є застарілою. Дуже погано очищується 
вода від бактеріального забруднення. Саме це є причиною того, що 
відпочивальники, а особливо діти, хворіють на кишкові інфекції після 
купання в морі. Море «цвіте». Вперше синьо-зелені водорості, які 
створюють цей ефект, з’явилися в морі у 2010 р. Ці водорості є 
шкідливими для екосистеми і здоров’я людини. Великі маси 
водоростей спричиняють замори, у воді через нестачу кисню гине все 
живе.  

Окрім недостатнього фінансування існує ще одна проблема: ми 
втратили наукові кадри. Два провідних інститути Академії наук України 
– Морський гідрофізичний інститут та Інститут біології південних морів 
лишилися в Криму. А це 900 науковців і величезна база даних. Але 
треба працювати і виправляти ситуацію, адже природа не може 
чекати.  
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Питне водопостачання Одеси 

 

Проблема якості питної води, яка не завжди відповідає нормам, є 
дуже актуальною для Одеси. Представники водоканалу стверджують, 
що вода з-під крана відповідає санітарним нормам і державним 
стандартам, але у той же час зауважують, що ДСТ на питну воду, 
прийнятий ще у 1984 р., не враховує сучасні вимоги до якості води, 
прийняті в Європі та світі. 

Головна проблема полягає у якості джерела, з якого вода 
надходить до водопроводу, тобто річки Дністер. Туди потрапляють 
відходи життєдіяльності людини, в тому числі і пестициди, а 
можливості лабораторій щодо їх виявлення обмежені. За тими 
параметрами, які аналізуються в лабораторії водоканалу, питна вода 
відповідає нормативним документам. Проте існує близько 20 мільйонів 
органічних і неорганічних речовин, наявність яких наразі ніхто не 
перевіряє. Потрібна сучасна лабораторія, яка зможе виявляти реальне 
забруднення води у Дністрі, тільки тоді спеціалісти знатимуть, від чого 
її потрібно очищати.  

Для знезараження води в Одесі використовують не хлор, а 
гіпохлорид натрію. Однією з переваг цього методу є те, що він 
продовжує знезаражувати навіть після того, як випариться. Проте вода, 
що надходить до квартир одеситів, є скоріш технічною, ніж питною. А 
традиційні способи – кип'ятіння та відстоювання не видаляють усі 
домішки та шкідливі речовини з води. 

Багато одеситів перейшли на бутильовану питну воду, інші 
користуються домашніми фільтрами або водою з безкоштовних 
бюветів, що з’явилися на початку двохтисячних років у всіх районах 
міста. 

 

234. Воронков В. Начистоту об одесских бюветах / 
В. Воронков // Окна. – 2013. – 16 дек. – С. 6. 

235. Озаринская О. Вода для жизни / О. Озаринская // 
Деловая Одесса. – 2013. – 20 марта. – С. 14. 

Водопостачання в Одесі завжди було однією з важливих 
проблем, тому цінували воду тут завжди. Нині власником міського 
водопроводу є «Інфоксводоканал». Ціна на воду знову підросла, а от її 
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якість не найкраща, тому деякі городяни купують питну воду в 
магазинах, деякі користуються домашніми фільтрами, інші – 
бюветами. 

Міська влада періодично переконує одеситів у тому, що бюветні 
комплекси працюють у штатному режимі й подають доочищену воду 
високої якості, що відповідає всім нормам і стандартам. Торік 
перевірити стан бюветів виїжджав перший заступник міського голови, 
який після огляду заявив, що скрізь замінено фільтри.  

 

236. Сафранов Т.А. Физиологическая полноценность 
минерального состава питьевых вод Одесской агломерации  / 
Т.А._Сафранов // Вісн.  Одес. держ. екол. ун-ту. – 2013. – Вип. 15. –           
С. 5-16. 

Основним джерелом централізованого водопостачання Одеси є 
дністровська вода, яка сама по собі не є питною і згідно з нормами 
ДСТУ відноситься до джерел водопостачання 2-го класу. 

Фізіологічну повноцінність мінерального складу поверхневих і 
підземних питних вод Одеси і області досліджувала хіміко-
бактеріологічна лабораторія філіалу «Інфоксводоканал» (період 2006-
2007 та 2010-2011 рр.). Використовувалися методи статистичного, 
порівняльно-графічного і картографічного аналізу інформації. Дані 
досліджень наведено у вигляді таблиць і графіків. 

За результатами проведених досліджень можна зробити такі 
висновки: 1) значення показників фізіологічної повноцінності 
мінерального складу питних вод, підготовлених з дністровської води, в 
основному відповідають нормативним вимогам; 2) відхилення від 
нормативних значень характерні майже для всіх показників; 3) дефіцит 
фторидів в поверхневих і підземних водах потребує обґрунтування 
еколого-економічного і соціального значення фторування питних вод 
як засобу профілактики карієсу зубів у широких верств населення; 4) 
збалансованість мінерального складу питних вод є важливим 
фактором формування здоров’я населення Одеської агломерації, тому 
необхідно проводити спеціальні дослідження з його оптимізації. 

 

237. Воронков В. Пить – здорово! / В. Воронков // Окна. – 
2014. – 31 янв. – С. 8. 
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238. Супранович Н. Хочешь жить – не пей из крана! / 
Н._Супранович // Слово. – 2014. – 15 мая. – С. 11. 

Одеса отримує воду із пониззя Дністра, де накопичуються 
забруднювачі від джерел, розташованих вище за течією. Систему 
очищення для цієї води було розроблено ще на початку минулого 
століття і наразі вона потребує модернізації. Спочатку річкова вода 
проходить крізь примітивний механічний фільтр, який в змозі виловити 
лише рибу та великі предмети, потім стадію коагуляції. У воду 
додаються спеціальні реагенти, які утворюють пластівці, сорбуючи 
забруднення. Після цього вода потрапляє на піщані фільтри і 
хлорується. Таким чином, вся технологія очищення води має 4 
ступеня, а в країнах Європи вода проходить мінімум 14 стадій 
очищення. 

Бюветні комплекси Одеси обладнані більш потужною системою 
очищення води. Спочатку вода фільтрується кількома способами, 
потім частково опріснюється, потім озонується і знов фільтрується, 
вже через активоване вугілля, яке поглинає багато органічних і 
неорганічних речовин. Наприкінці циклу відбувається повторне 
озонування. 

 

239. Конькова А.І. Дисбаланс мінерального складу питних 
вод – як чинник впливу на здоров’я населення Одеси / 
А.І. Конькова, Т.А. Сафранов // Сучасний стан регіональних 
екологічних проблем та шляхи їх вирішення : міжнар. наук. конф. - 
Одеса, 2014. – С. 141 – 145. 

Якість питної поди (ПВ) визначається за епідеміологічними 
санітарно-хімічними та радіаційними показниками, а також 
показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу (ФПМС), 
які визначають адекватність мінерального складу води біологічним 
потребам організму: сухий залишок 200 – 500 мг /дм3; загальна 
лужність - 0,5-6,5 ммоль/дм3; кальцій - 25-75 мг/дм3; магній – 10-50 
мг/дм3; натрій – 2-20 мг/дм3; калій – 2-20 мг/дм3; йод – 20-30 мкг/дм3; 
фториди - 0,7-1,2мг/дм3. 

За результатами досліджень хіміко-бактеріологічної лабораторії 
філії «Інфоксводоканал» за 2006-2007 і 2010-2011 рр., в цілому, 
більшість показників ФПМС річкової і водопровідної ПВ відповідають 
нормативним вимогам, а тому негативний вплив на здоров’я 
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населення насамперед пов’язаний з підвищеним вмістом полютантів 
техногенного походження (важкими металами, хлорорганічними 
сполуками, залишковим хлором та ін.).  

Найбільш мінералізовані води – на ділянках, розташованих 
північніше Пересипу, свідченням чого є найвище значення сухого 
залишку (понад 4000 мг/дм3) у воді зі свердловини бюветного 
комплексу № 11 (сквер Заболотного), а також куяльницька мінеральна 
вода (3400 - 4200 мг/дм3) сульфатно-гідрокарбонатно-хлоридного 
магнієво-натрієвого складу без специфічних компонентів і 
властивостей. Негативний вплив на організм людини справляє як 
високе, так і надмірно низьке значення сухого залишку ПВ. 
Споживання маломінералізованої ПВ негативно впливає на механізми 
гомеостазу, обмін мінеральних речовин і води в організмі. 

Значення загальної лужності підземних вод, як правило, 
перевищували мінімальну норму; використання лужної води сприяє 
підвищенню показника тривалості життя населення на 20-30%. 

Концентрація кальцію протягом 2006-2007 рр. була в межах 
діапазону його нормативних значень. Надлишок Са в організмі може 
бути причиною артриту, остеодистрофії, остеофіброзу, м’язової 
слабкості та ін. Дефіцит Са – причина 147 різних захворювань 
(остеопороз, тахікардія, аритмія, побіління шкіри рук і ніг, ниркова та 
печінкова коліки, підвищена дратівливість тощо. 

Вміст магнію (аналогічно значенню загальної жорсткості) в 
листопаді-грудні 2006 р. і січні-березні 2007 трохи перевищував 
мінімальну норму. Нормальний рівень Mg в організмі необхідний для 
забезпечення багатьох життєво важливих процесів; він зміцнює імунну 
систему.  

Що стосується концентрації натрію, то простежується явне 
перевищення величини максимальної норми протягом усього періоду 
спостережень. Відомо, що натрій - життєво важливий міжклітинний та 
внутрішньоклітинний елемент, який бере участь у створенні необхідної 
буферності крові, регуляції кров'яного тиску, водного обміну; 
активізації травних ферментів, регуляції нервової та м'язової тканини. 
Із вмістом Na пов'язують також спроможність тканин утримувати воду. 

Концентрація калію протягом 2006-2007 рр. була в межах 
діапазону його нормативних значень. Калій регулює кислотно-лужну 
рівновагу крові. Він бере участь у передачі нервових імпульсів, 
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активізує роботу ряду ферментів, активізує м'язову роботу серця, 
позитивно впливає на роботу  нирок. Калій має захисну дію проти 
небажаного впливу надлишку натрію і нормалізує тиск крові. 

На жаль, практично немає даних щодо вмісту йоду в ПВ, але слід 
нагадати, що практично все населення України відчуває дефіцит йоду. 
Концентрація фторидів в бюветних водах, як і у водопровідній воді, не 
досягає рівня мінімальної норми. 

Таким чином, негативно впливають на здоров’я населення Одеси 
не тільки забрудненість питних вод важкими металами, 
хлорорганічними сполуками, залишковим хлором та ін., але і 
фізіологічна неповноцінність їх мінерального складу.  

 

240. Конькова А.І. Фізіологічна повноцінність мінерального 
складу питних вод як формування здоров’я населення Одеської 
агломерації / А.І. Конькова // Матеріали XIII наукової конференції 
молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 22–25 квіт. 2014 р. – Одеса, 2014. – 
С. 145 – 146.  

Від часу створення Одеси у 1794 р. проблема з водопостачанням 
є постійною, оскільки територія характеризується слабко розвиненою 
гідрографічною мережею, а ґрунтові води на території міста мали 
обмежене розповсюдження. Основними джерелами питної води були 
колодязі в районі Водяної балки, низка джерел на морському 
узбережжі («фонтани») та цистерни – спеціальні підземні резервуари 
для збирання дощової води.  

Нині якість води, що споживає місто, контролюють хіміко-
бактеріологічна лабораторія ВОС «Дністер» та хіміко-бактеріологічна 
лабораторія філії «Інфоксводоканал». 

Особливостями у сольовому складі питних вод Одеської області є 
високе різноманіття комбінацій мінеральних компонентів та часте 
перевищення нормативного вмісту компонентів сухого залишку. 
Споживання питної води фізіологічно неадекватного сольового складу 
негативно впливає на здоров’я дітей. Доросле населення, яке 
споживає питну воду з високим вмістом окремих нетоксичних 
мінеральних сполук, добре адаптується до сольового складу питних 
вод.  
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241. Незалежна оцінка якості питної води деяких регіонів 
України / В.І. Михайленко, А.А. Кушнір, С.О. Шарига, О.М. Шершун 
// Збірник статей за матеріалами студентської наукової 
конференції ОДЕКУ, Одеса, 8–12 квіт. 2014 р.– Одеса, 2014. – 
С. 222–225.  

Мешканці великих міст і сільське населення не задоволені якістю 
питної води, і це небезпідставно. Часто з водопровідного крана тече 
вода, що потребує додаткового очищення. Причиною зниження якості 
води міських водопроводів є присутність йонів заліза, солей інших 
металів, передозування хлором при знезаражуванні, погіршення 
органолептичних властивостей. Це свідчить про важливість 
регулярного контролювання питних вод. Метою цього дослідження був 
незалежний хімічний аналіз якості водопровідних вод деяких регіонів 
України та визначення їх якості за певними показниками. 

Для аналізу було відібрано проби водопровідної води Рівненської 
області, Ширяєвського району, Одеської області (осінній період 
2013 р.), і м. Одеси (проби взяті в жовтні та листопаді 2012 і 2013 р.). 
Для порівняння якості використовували гранично допустимі 
концентрації державного стандарту України. 

Результати дослідження наведені у порівняльних таблицях та 
малюнках. Найгіршою за якістю і небезпечною для споживання серед 
аналізованих вод є водопровідна вода смт Миколаївка, Ширяївського 
району, Одеської області, твердість якої вдвічі перевищує нормативну. 
Хоча вода не містить нітрат-, нітрит-іонів та йонів амонію, 
використовувати її можна лише після додаткового очищення, 
обов’язкового кип'ятіння, фільтрування у домашніх умовах. 

На жаль, наші досліди не дають повноцінної оцінки якості 
водопровідної води, наприклад, за такими важливими її 
характеристиками, як вміст важких металів (Fe, Cu, Cd, Hg, Pb), 
неорганічних (сульфатів, хлоридів, фосфатів) й органічних 
компонентів, але робота триває, а впровадження нових методик 
аналізу допоможе дати вичерпну характеристику стану питної води у 
різних регіонах України. 
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242. Осокина Н.П. Эколого-гигиеническая оценка содержания 
хлорорганических пестицидов в подземных водах различных 
регионов Украины и здоровье / Н.П. Осокина // Екол. вісн. – 2014. – 
№ 2 (83). – С. 19-20. 

Пестициди в підземних водах було виявлено на 86 % обстежених 
ділянок на територіях усіх адміністративних областей України, на 
різних глибинах (до 370 м). Багаторічні дослідження дозволили 
виявити статистичне і динамічне розподілення пестицидів у підземних 
водоносних горизонтах. Всього в підземних водах України було 
знайдено близько 20 найменувань пестицидів та їх похідних. 

В Україні використовується близько 250 різновидів пестицидів, 
але лише 25 з них можна виявити у лабораторіях. 

Для півдня України (Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя) 
кількість стійких хлорорганічних пестицидів (ХОП) у водоносному 
горизонті четвертинних відкладень складає 10 -6 – 10-4 мг/л. 
Водоносний горизонт неогенових відкладень містить концентрації ХОП 
10-6 – 10-3 мг/л, а також рогор у концентрації 10-4 мг/л, симазин - 10-4 
мг/л, фозалон - 10-5 мг/л. Відзначається також значне забруднення 
такими гербіцидами, як сатурн, ялан, пропанід. 

Хлорорганічні пестициди, що надходять в організм людини з 
питною та мінеральною водою із концентрацією, що перевищує ГДК, 
на фоні радіоактивного пресингу викликають негативні наслідки у 
вигляді різних хвороб хімічної етіології (інтоксикація, канцерогенна, 
мутагенна і тератогенна дія). Забруднена хімікатами вода також може 
бути причиною алергічних захворювань та порушення обміну речовин. 
Навіть якщо концентрація пестицидів у питній та мінеральній воді є 
нижчою за ГДК, пестициди все одно  небезпечні, адже сумарний ефект 
їх дії на людський організм ще не досліджено. Пестициди підвищують 
негативний вплив антропогенних забруднювачів (радіонуклідів, важких 
металів та ін.), які в комплексі руйнують генетичну та імунну систему 
людини. 

 

243. Белов В. Как днестровская вода попадает в краны 
одесситов? / В. Белов // Одес. жизнь. – 2015. – 23 сент. – С. 5. 

244. Генова Е. Безопасна ли вода в кране? / Генова Е. // Одес. 
жизнь. – 2015. – 8 апр. – С. 27. 
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245. Єрьоменко В. Спрага або бюветні пристрасті  /          
В. Єрьоменко // Одес. вісті.  –  2015. – 15 серп. – С. 1. 

Одеські санітарні лікарі спростували чутки про те, що у 
водопровідній воді було виявлено вірус гепатиту А. Як пояснили 
спеціалісти Одеського обласного управління Державної санітарно-
епідеміологічної служби, чутки про появу вірусу гепатиту А не 
безпідставні, проте лякатися одеситам немає чого. Вірус гепатиту А і 
дійсно було виявлено в дністровській воді, яка є основним джерелом 
питної води для Одеси. Цей вірус, як і багато інших, проявляється у 
воді кожного року у цей час. Разом із «Інфоксводоканалом» 
спеціалісти зробили усе необхідне для того, щоб вірус не потрапив до 
міського водопроводу.  

 

246. Денисенко О.О. Аналіз якості водопровідної води 
м._Одеса, що пройшла вторинну водопідготовку / О.О. Денисенко, 
М.Є. Романчук, А.А. Поліщук // Чисте місто. Чиста ріка. Чиста 
планета.: зб. матеріалів форуму. – Херсон, 2015. – С. 22-26.   

Проблема якості питної води була актуальна для Одеси від часу 
створення водопроводу (1873). 

Питна вода повинна не просто гамувати спрагу, а й бути 
корисною для організму, забезпечувати профілактику, усувати дефіцит 
біологічно необхідних елементів. Для цього всі головні показники 
якості питної води мають бути на оптимальному рівні: загальна 
мінералізація, жорсткість, вміст мікроелементів. Така вода називається 
фізіологічно повноцінною і тільки вона може вважатися по-
справжньому питною водою, корисною для організму. 

Було проведено аналіз якості водопровідної води Одеси та 
досліджені зразки води: ТМ «Артемівська», ТМ «Каскад», ТМ 
«Миколинська», ТМ «Субота» та ТМ «Grandwater». Лабораторні 
дослідження показали, що проби води, в основному, відповідають 
стандартам якості. Водопровідна вода перевищує норматив за 
залишковим хлором.За показнико м жорсткості не відповідає 
нормативам вода таких торгових марок: ТМ «Артемівська», 
«Grandwater» (нижче нормативу); за вмістом кальцію – не відповідає ні 
водопровідна вода, ні вода жодної з торговельних марок (нижче 
нормативу); натрію – не відповідають ТМ «Субота» і водопровідна 
вода (перевищують); калію – не відповідають ТМ «Миколинська» 
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(перевищує) і водопровідна вода (нижче нормативу); фторидів – усі 
проби води не відповідають (нижче нормативу); за лужністю – не 
відповідають ТМ «Артемівська» та «Grandwater» (нижче нормативу); за 
вмістом сухого залишку – не відповідають ТМ «Субота» (перевищує) і 
ТМ «Артемівська», «Каскад» і «Grandwater» (нижче нормативу). За 
відповідністю показникам фізіологічної повноцінності найкраща вода – 
ТМ «Миколинська», найгірша вода – ТМ «Grandwater» і 
ТМ «Артемівська». 

 

247. Трохліб В. Вода придатна / В. Трохліб // Одес. вісті.  – 
2015. –  31 берез. – С. 1. 

Брифінг в Одеському кризовому медіацентрі був присвячений 
ситуації з інфекційними захворюваннями. Завідувач санітарно-
гігієнічного відділу  Держсанепідемслужби в Одеській області           
К. Волянська повідомила: 

- Жодних фактів, які б свідчили, що у водопровідній  воді Одеси 
та області є збудники інфекційних захворювань, немає. Водозабірна 
станція «Дністер» працює у звичайному режимі. Вода повністю 
відповідає стандарту. 

За оперативною інформацією, наразі ситуація з інфекційними 
захворюваннями в області не є загрозливою. Число хворих на гострі 
кишкові інфекції щотижня зменшується. Випадки гепатиту поодинокі, їх 
статистика не відрізняється від даних минулих років. 
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Стан повітряного середовища 

 

Аналіз забруднення атмосферного повітря Одеси показав, що 
рівень забруднення в місті перевищує санітарно-гігієнічні нормативи. 
Джерела забруднення – підприємства теплоенергетики, промисловості 
та автотранспорт. Для поліпшення ситуації необхідно терміново вжити 
заходів, які, з одного боку, були б спрямовані на зменшення викидів 
забруднюючих речовин, а з іншого - на збільшення площі багаторічних 
зелених насаджень, що сприяють очищенню атмосферного повітря. 
Одним з найважливіших завдань є удосконалення системи 
моніторингу (розширення мережі спостережень та переліку домішок, 
які вимірюються на постах). Збільшувати кількість постів спостережень 
потрібно через розростання міста і, особливо, його „спальних” районів 
– житлових масивів Таїрова та Котовського, де немає жодного поста 
спостереження.  Необхідно також поліпшити якість відомчого контролю 
за рахунок встановлення автоматизованих систем спостережень на 
найкрупніших джерелах забруднення. Крім того, потрібно поліпшувати 
систему державного контролю за нормативами викидів та їх 
регулювання.  

Поліпшенню якості атмосферного повітря сприятиме також 
озеленення міських та приміських територій, ділянок вздовж 
автошляхів спеціальними газостійкими породами дерев та кущів, адже 
озеленення сприяє зменшенню концентрацій забруднюючих речовин у 
повітрі, а також зменшенню шуму, який створюється автотранспортом. 
Слід зазначити, що місто озеленюється. КУ «Міськзелентрест» кожної 
весни висаджує молоді саджанці дерев, а влітку – квіти; проводить 
профілактичне підрізання та омолодження дерев, ліквідується 
сухостій. Закладено два нових парки. Тож маємо надію, що стан 
атмосферного повітря в Одесі поліпшиться.  

 

248. Аксанюк М. История с неприятным запахом / М. Аксанюк 
// Окна. – 2013. – 30 апр. – С. 9. 

249. Котова М. Воздух в Одессе таки портит... не НПЗ /           
М. Котова // Слово. – 2013. – 17 окт. – С. 4. 

250. Крещук В. Экология страдает от коррупции / В. Крещук // 
Окна. – 2013. – 16 дек. – С. 7. 
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Природоохоронна прокуратура порушила два кримінальних 
провадження за фактом масштабного забруднення Чорного моря 
фекальними стоками біля пляжу «Аркадія». Адже саме це, за 
офіційною версією стало причиною неприємного запаху, який налякав 
сотні тисяч одеситів, розповсюдившись з північним вітром навесні 2013 
року. 

Самі мешканці міста висували різні версії причини неприємного 
запаху. Частіше за все звинувачували ОНПЗ, де знаходиться 
перевалочний комплекс аміаку, також під підозрою були газовий 
комплекс в Іллічівську (нині Чорноморськ) і одеський торговельний 
порт, куди зі всього світу прибувають контейнери з небезпечними 
хімічними речовинами. 

У прес-службі обласної прокуратури повідомили, що скидання у 
море неочищених стоків каналізаційно-насосною станцією завдало 
довкіллю збитків на суму 53 млн грн., хоча, за словами спеціалістів, 
концентрація газу у повітрі не становила загрози для людей і 
перебувала у межах норми. Одеська міжрайонна прокуратура із 
нагляду за дотриманням законодавства у природоохоронній сфері 
відкрила кримінальне провадження стосовно винуватців – керівників 
Одеської філії «Інфоксводоканалу». 

 

251. Витвицкая Е.В. Влияние изменения климата Одессы на 
выбор архитектурных решений ее застройки / Е.В. Витвицкая,          
Д.О. Бондаренко // Теория градостроительства и архитектурного 
проектирования. – 2013. – № 15. – С. 79 – 86. 

Метою дослідження був порівняльний аналіз зміни кліматичних 
показників (температура, вологість і вітрові навантаження) Одеси за 
останні 30 років та їх врахування при обранні архітектурних рішень 
щодо реконструкції та будівництва в центральній частині міста. 

У статті проаналізовано зміну клімату Одеси за останні 30 років. 
Встановлено, що клімат зазнав істотних змін і це потрібно враховувати 
при реконструкції та новому будівництві в центральній частині міста, 
особливо тоді, коли збільшується кількість поверхів старих будинків. 

Аналіз дозволив встановити, що раніше клімат був холоднішим, з 
більш інтенсивними вітрами взимку і влітку, тому Одесі найкраще 
підходить житлова забудова, яка з боку небезпечних зимових вітрів 
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замкнута і має підвищення поверхневості, а з боку сприятливих літніх 
вітрів відкрита або має зниження поверхневості. Істотному поліпшенню 
мікроклімату житлових дворів і вулиць південного міста сприяє їх 
озеленення, наявність фонтанів і пропорційність площі подвір’я 
відносно висоти будівель. 

 

252. Волков А.І. Аналіз просторового розподілу забруднення 
атмосферного басейну м. Одеса (із застосуванням ГІС) / 
А.І. Волков, О.В. Попік // Людина та довкілля : проблеми 
неоекології. – 2013. –№ 3/4. – С. 137 – 140.  

Створення інтерактивних карт є зручним інструментом для 
прийняття управлінських рішень з охорони повітря  Одеси, а також для 
широкого кола користувачів, зацікавлених в отриманні довідкової 
інформації щодо забруднення компонентів довкілля, зокрема 
атмосферного повітря. Використання цифрового картографічного 
матеріалу спрощує виконання просторового аналізу розподілу рівня 
забруднення атмосферного повітря і дає можливість диференціювати 
розглянуту територію за загальним рівнем забруднення і за кожним 
інгредієнтом окремо. 

У ході дослідження було виконано оцінку якості атмосферного 
басейну міста Одеси на підставі комплексного індексу забруднення 
атмосфери. Побудовано карти розподілу забруднення атмосферного 
басейну міста з використанням інтерполяції безперервних поверхонь 
TIN (Triangulated Irregular Network). 

 

253. Воронков В. Остаться без кислорода. / В. Воронков // 
Окна. – 2013. – 31 июля. – С. 4 - 5. 

254. Лисовская С. Синдром стихии / С. Лисовская // Деловая 
Одесса. – 2013. – 5 июня. – С. 5. 

255. Лисовская С. Горожане, нужна помощь! / С. Лисовская // 
Деловая Одесса. – 2013. – 3 июля. – С. 2. 

Стихія є стихією, її удари передбачити неможливо. 18 хвилин 
вирував буревій над Одесою. Збитки міському хазяйству оцінюються у 
25,5 млн грн. Багато проблем буревій поставив перед КУ 
«Міськзелентрест». З зеленої карти міста зникло 3 тис. дерев, і 
оскільки ліквідація стихійного лиха ще продовжується і завершиться не 
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скоро, одесити мають бути поінформовані про плани відродження 
зеленого поясу міста. 

У Правилах благоустрою Одеси вказано, що «обов’язковому 
відновленню у повному обсязі підлягають зелені насадження після їх 
видалення під час ліквідації наслідків стихій, аварійних і надзвичайних 
ситуацій». Тому можна сподіватися, що найближчим часом у місті буде 
висаджено 3 тис. нових дерев. 

 

256. Котельнікова Ю.О. Характеристика рівня техногенного 
навантаження на атмосферний басейн міста Одеса /          
Ю.О. Котельнікова // Регіональні екологічні проблеми : наук. – 
метод. і приклад. аспекти їх вирішення : VІ міжнар. наук. конф. 
студентів, магістрантів і аспірантів. - Одеса, 2013. – С. 139 – 142. 

Урбанізація і науково-технічний розвиток стали в наш час 
основною причиною зростання негативного впливу техносфери на 
природні екосистеми міста. Це призвело до забруднення як ґрунтів, 
водних артерій, так і атмосферного басейну більшості міст України. Не 
є виключенням і Одеса. Загалом Одеська область – це регіон з 
розвиненим транспортом і промисловістю, інтенсивним 
сільськогосподарським виробництвом. Загальна кількість підприємств, 
що у процесі діяльності впливають на стан атмосферного повітря, – 
понад 2 784 суб’єкти господарювання, з них 615 підприємств 
справляють або можуть справляти шкідливий вплив на здоров’я людей 
і стан атмосферного повітря. Понад 200 таких підприємств 
розташовано на території міста. Один із наймогутніших чинників 
антропогенного впливу на довкілля (75 % від усіх джерел забруднення) 
– це транспорт. 

Серед важливих завдань екологічної політики на регіональному 
рівні є районування територій, яке базується на окремих показниках, 
що характеризують стан екологічної ситуації на території регіону. 
Прикладом такого підходу є районування територій за значенням 
модуля техногенного навантаження, який визначається як сума 
вагових одиниць усіх видів відходів (твердих, рідких, газоподібних) 
промислових, сільськогосподарських і комунальних об'єктів за часовий 
проміжок - 1 рік, відносно площі адміністративного району або області, 
в межах якої розташовані ці об'єкти. 
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У ході дослідження було проведено оцінку техногенного 
навантаження на атмосферний басейн м. Одеси за період 2000 – 
2011_рр. Результати наведено у формі таблиць та гістограм. 
Висновок: об’єми викидів забруднюючих речовин  в атмосферне 
повітря зростають.   

 

257. Марин С. Почему в Одессе нечем дышать?/ С. Марин // 
Одес. жизнь. – 2013. – 3 июля. – С. 2. 

Днями мешканці Одеси звернули увагу на різкий неприємний 
запах. Його відчували у багатьох районах міста: в центрі, на 
Молдаванці, біля автовокзалу, залізничного вокзалу, в районі 
Слобідки, Великого Фонтану, Французького бульвару. Як повідомила 
начальник відділу зв’язків з громадськістю Одеської міської ради 
Н. Мальцева із посиланням на директора департаменту екології та 
розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради І. Дербоглава, 
спеціалісти муніципальної лабораторії екологічного контролю 
зафіксували перевищення концентрації сірководню у повітрі майже в 2 
рази. 

Керівництво департаменту направило попередній висновок до 
Державної екологічної інспекції з проханням перевірити підприємства в 
районі виникнення запаху, а саме – на вул. Балківській, на Пересипу. 
Однак не можна також виключати і «морське» походження сірководню, 
оскільки є свідчення про те, що вода у морі набула незвичного відтінку.   

 

258. Маринін І.Л. Деякі оцінки характеристик острова тепла 
м._Одеса_/ І.Л. Маринін, О.Р Дранічер // Укр. гідрометеорол. журн. 
–  2013. – № 12. – С. 54 - 61.   

Характерним атрибутом сучасних міст є острів тепла міста, який є 
ділянкою з підвищеними значеннями температури повітря (над 
районами міської забудови). У статті наведено оцінку характеристик 
острова тепла Одеси традиційним способом, тобто за допомогою 
порівняння спостережуваної температури повітря в місті та за його 
межами. 

У ході дослідження порівнювалися температури повітря на 15 
пунктах спостережень, 9 з яких розташовані в межах міста. Отримані 
результати вказують на наявність острова тепла інтенсивністю 2,9°С, 
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причому міське середовище в середньому тепліше за сільське на 
1,3°С.  

 

259. Платина Т. Строже контроль – чище воздух / Т. Платина 
// Одес. вестн. – 2013. – 6 апр. – С. 4. 

260. Сапожников А. Воздух стал чище / А. Сапожников // 
Одес. вестн. – 2013. – 31 авг. – С. 12. 

261. Степанов В. Одесса таки будет пахнуть морем /          
В. Степанов // Одес. вестн. – 2013. – 20 апр. – С. 7. 

В Одесі показники атмосферного повітря – у межах норми. 
Заміри з визначення рівня забруднення і концентрацій за 
інгредієнтами, наприклад діоксину азоту, озону, аміаку, проводяться 
щодня. Ця робота проводиться за місцевими екологічними 
програмами. 

«Одеса має бути зеленою!» - під таким гаслом у 2013 р. 
проводився комплекс заходів департаменту екології і розвитку 
рекреаційних зон. Цього року екологи планують керуватися тим самим 
принципом. Спеціалісти муніципальної пересувної лабораторії 
виконували інструментальні заміри атмосферного повітря (кількість 
визначених забруднюючих речовин – 6200) у промислових зонах міста 
та на територіях зелених зон.  

Підбиваючи підсумки, директор департаменту М. Єремєнко 
наголосила, що робота проводиться за багатьма напрямами і не лише 
через контроль стану атмосферного повітря, але й шляхом 
благоустрою паркових зон і охорони тваринного світу. 

 

262. Попик О.В. Оценка качества воздушного бассейна          
г. Одессы / О.В. Попик, А.И. Волков // Регіональні екологічні 
проблеми : наук.–метод. і приклад. аспекти їх вирішення : VІ 
міжнар. наук. конф. студентів, магістрантів і аспірантів. - Одеса, 
2013. – С. 223 – 224. 

Атмосферне повітря є необхідною складовою процесів 
життєдіяльності живих організмів (у тому числі і людини), воно також є 
своєрідним «накопичувачем» викидів промислових підприємств і 
автотранспорту. Прискорення темпів зростання населення і 
техногенного навантаження на навколишнє середовище є причиною 
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виникнення ряду екологічних проблем глобального характеру. Однією 
з таких проблем є забруднення повітряного басейну великих 
індустріальних міст, яке обумовлене значною концентрацією 
промислових об'єктів і великою кількістю автотранспорту.  

Географічне розташування Одеси сприяє розвитку не тільки 
промислового комплексу, а й такої галузі економіки, як туризм, що 
обумовлює більший інтерес до збереження і зміцнення рекреаційного 
потенціалу регіону. 

У рамках цієї роботи було проведено аналіз якості атмосферного 
басейну міста Одеси за даними Державної гідрометеорологічної 
служби за 2009 рік. Аналіз проводився за чотирма інгредієнтами: пил, 
діоксид сірки, чадний газ і діоксид азоту. Результати дослідження 
наведено у таблицях. 

 

263. Чугай А.В. Оцінка впливу промислових підприємств 
міста Одеси на стан повітряного басейну / А.В. Чугай, 
Ю.А. Котельникова // Людина та довкілля : проблеми неоекології. 
– 2013. - № 1/2. –С. 97-104.  

Промисловість Одеської області відіграє значну роль у структурі 
народногосподарського комплексу України, зокрема південного 
економічного району. А виробництво, особливо  промислове,  є  
головним  чинником забруднення різних природних компонентів 
довкілля, в тому числі і атмосфери. Загальна кількість підприємств, що 
у процесі діяльності  впливають  на  стан  атмосферного повітря, 
складає понад 2784 суб’єкти господарювання, з них 615 підприємств, 
справляють  або  можуть  справити  шкідливий вплив на стан 
атмосферного повітря і здоров’я людей. 

У цілому по місту в 2011 р. порівняно  з  іншими  роками  
загальний  рівень забруднення  дещо  змінився: є тенденція до  
зменшення  забруднення повітря  діоксидом  азоту,  оксидом  азоту, 
діоксидом сірки, сажею, пилом, фенолом. 

Після аналізу  даних щодо викидів забруднюючих речовин 
підприємствами Одеси у 2005 – 2011 рр.  виділено 20  підприємств,  які  
є  постійними  забруднювачами атмосферного повітря. Розрахунок 
коефіцієнта небезпечності підприємства  за  цей  період  показав,  що  
в значеннях коєфіцієнта з роками відзначається певна тенденція  
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зниження  його  рівня. Виділені також   основні   підприємства - 
забруднювачі, які роблять найбільший внесок у рівень забруднення 
атмосферного повітря міста.  Серед  них – ВАТ «Лукойл-Одеський 
нафтопереробний завод», ВАТ «Одеська ТЕЦ», КП 
«Одестеплокомуненерго», ТОВ «Одесацемент», КП 
«Одесатеплоенерго». В  цілому  можна  стверджувати,  що вплив 
промислових підприємств на повітряний басейн дещо знизився, в т. ч. 
за рахунок проведення певних природоохоронних заходів. 

 

264. Чуйко Е.Э. О причине неприятного запаха воздуха в 
Одессе / Е.Э. Чуйко, Е.С. Штенгелов // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія 
«географічні та геологічні науки». – 2013. – Т. 18, вип. 3 (19). – 
С. 126-132. 

Стаття присвячена надзвичайно актуальній проблемі чистоти 
атмосферного повітря, виключення з нього газоподібних, рідких і 
твердих забруднювачів. Метою статті є встановлення головної 
причини неприємного запаху, що періодично виникає у деяких районах 
міста. 

Під час дослідження наведено фактичний матеріал, який 
доводить, що неприємний запах атмосферного повітря викликаний не 
витоками газів або рідин з технічних об'єктів, а є результатом викиду з 
активних тектонічних розломів земної кори сірководню, метану, 
пропану та інших газів, які мають негативний окислювально-відновний 
потенціал, знижують концентрацію кисню, що при певних умовах може 
мати катастрофічні наслідки. Газові викиди в Одесі в 2008-2012 рр. 
зіставлені з планетарною трагедією 1335-1352 рр. Зроблено висновок 
про необхідність широкого і уважного вивчення цього процесу. 

 

265. Кулинская К.В. Динамика среднесуточной температуры 
воздуха на ст. Одесса / К.В. Кулинская, Р.А. Павловская,           
А.В. Черниченко // Збірник статей за матеріалами студентської 
наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 8–12 квіт. 2014 р. – Одеса, 
2014. – С. 47-54. 

Процеси, які відбуваються в географічному середовищі, 
обумовлені багатьма факторами, але основними є термічні. 
Температура повітря як одна з основних метеорологічних величин 
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визначає характер і режим погоди, що впливає на різні галузі 
господарської діяльності людини. Термічний режим визначається 
інтенсивністю сонячної радіації, адвекцією, характером підстилаючої 
поверхні. 

Характерною рисою термічного режиму Одеси є тимчасова 
нестійкість, яка визначається одночасним впливом моря і суші. Одеса 
розташована на південно-західній околиці Причорноморської 
низовини, що обривається крутим уступом до берегів Чорного моря. 
Середня висота степового плато становить близько 45-50 м. Найнижчі 
позначки в Одесі зареєстровані в районі Пересипу, території 
стародавніх гирлових і заплавних частин лиманів, яка відділяє 
Хаджибейський і Куяльницький лимани від Чорного моря. Переважна 
частина території Одеси та її приміських зон має порівняно сприятливі 
умови для ведення житлового і промислового будівництва, що і 
сприяло розвитку і розширенню міста. 

У цій статті представлені основні результати дослідження 
динаміки середньодобової температури повітря за останні 60 років на 
ст. Одеса-обсерваторія. Для їх отримання були побудовані та 
проаналізовані часові ряди середньодобової температури повітря за 
кожен місяць зимового, літнього та осіннього календарних сезонів року 
за 1951-2009 рр. 

Розраховано і проаналізовано основні статистичні 
характеристики часових рядів середньодобової температури повітря 
за грудень, січень, лютий, червень, липень, серпень, вересень, 
жовтень і листопад. 

 

266. Насреддінов О.Р. Відмінності в ідентифікації хвиль 
тепла при використанні різних критеріїв їх виявлення на прикладі 
м. Одеса / О.Р. Насреддінов // Матеріали XIII наукової конференції 
молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 22–25 квіт. 2014 р. – Одеса, 2014. – 
С. 175 – 176.  

267. Насреддінов О.Р. Відмінності в ідентифікації хвиль 
тепла при використанні різних критеріїв їх виявлення на прикладі 
м. Одеса / О.Р. Насреддінов, С.М. Степаненко // Сучасна 
гідрометеорологія : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : 
тези доп. Міжнар. наук. конф. молодих вчених, Одеса, 7–9 жовт. 
2014 р. – Одеса, 2014. – С. 185–186. 
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Хвилі тепла, особливо інтенсивні та тривалі хвилі тепла, 
спричиняють збільшення смертності в уразливих групах населення та 
завдають багато економічних збитків. 

Дотепер не існує єдиного прийнятного для всіх територій 
визначення хвиль тепла, проте загальні характерні ознаки для всіх 
територій, де виділяється хвиля тепла, це середня максимальна 
температура і кількість послідовних днів, протягом яких утримується 
аномально спекотна погода. 

У роботі було використано дані щодо середньодобової 
максимальної температури в Одесі з травня по вересень за 1894–2005 
рр. Результати показують, що всі критерії мають схожий часовий хід, 
між ними спостерігається невелика різниця за величиною, яка не 
перевищує 3°С. 

Динаміка хвиль тепла в Одесі має істотні спади і підйоми. 
Найбільша кількість хвиль тепла припадає на період 1920–1959 рр. з 
максимумом повторюваності в 1920-ті роки за всіма критеріями. 
Повторюваність хвиль тепла зростає наприкінці XX і на початку XXI 
століття і є порівняною з повторюваністю хвиль тепла в 1940-ві роки. 

Найбільша тривалість хвиль тепла досягає 15 днів, а максимум 
повторюваності для хвиль складає 6 днів. 

 

268. Панченко В.О. Умови забруднення атмосферного 
повітря в місті Одеса / В.О. Панченко, Г.В. Хоменко // Сучасна 
гідрометеорологія : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : 
тези доп. Міжнар. наук. конф. молодих вчених, Одеса, 7–9 жовт. 
2014 р. – Одеса, 2014. – С. 191-192. 

Метою дослідників було визначення рівнів забруднення повітря в 
різних районах Одеси та вивчення метеорологічних умов  
забруднення. Розраховано середньодобові концентрації шкідливих 
речовин, які найчастіше забруднюють повітря над Одесою, визначено 
частоти перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК), 
проаналізовано вплив метеорологічних параметрів на формування 
високих рівнів забруднення. 

Для виконання поставлених завдань були використані дані про 
вміст в атмосферному повітрі основних забруднюючих домішок, таких 
як пил, діоксид сірки, окис вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, фенол 
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та сажа, а також характеристики вітру на трьох постах спостереження 
за забрудненням за центральні місяці кліматичних сезонів 2009 р. 
Були обрані пости, що розташовані в різних частинах міста і 
характеризуються різним ступенем забруднення повітря. 

Для оцінки ступеня забруднення повітря в районі постів були 
розраховані середньодобові концентрації домішок, а потім обчислено 
кількість випадків, коли ці концентрації перевищували ГДК. 

За результатами дослідження можна зробити такі висновки: 
найбільша кількість випадків з перевищенням середньодобових ГДК 
отримана для таких забруднюючих речовин, як діоксид азоту, фенол 
та сажа; починаючи з квітня збільшується концентрація пилу; 
максимальні перевищення середньодобових ГДК отримані для 
діоксиду азоту (в 2 рази і більше) практично в усі сезони; навесні і 
влітку концентрація пилу перевищує ГДК в 2.0 – 2.6 раза; 
переважаючими напрямками вітру, за яких підвищується концентрація 
забруднюючих речовин, є напрямки північної чверті. 

 

269. Платина Т. Операция «Чистый воздух» / Т. Платина // 
Порто-франко. – 2014. – 19 дек. – С. 6-8. 

У рамках виконання Концепції охорони атмосферного повітря в 
Одесі проводиться операція "Чисте повітря". Співробітники 
департаменту екології і розвитку рекреаційних зон та фахівці КУ 
«Центр екологічних проблем та ініціатив» при в'їзді у місто 
перевіряють великовантажний транспорт на кількість викидів СО, СН і 
димності у відпрацьованих газах автомашин, які працюють на 
основних видах палива (бензин, пропан-бутан, дизельне паливо). Було 
також проведено заміри вихлопних газів 83 автомобілів на вулиці 
Хуторський і на Об'їзній дорозі. Виявлено, що 27,7% від загальної 
кількості обстежених автомобілів експлуатуються з перевищенням 
допустимого рівня токсичних речовин у відпрацьованих газах. На 
водіїв таких автомобілів складаються протоколи про адміністративні 
правопорушення. Найближчим часом планується перевірка 
автопідприємств-перевізників (маршрутні таксі, автобуси). 

Як показує статистика спостережень, основна частина 
забруднюючих речовин відноситься до викидів транспортних засобів 
(обсяг викидів від автотранспорту в 2012 р. склав 55,4 тис.т., у 2013 р. 
– 56,4 тис.т.). Таким чином, викиди від усіх видів транспорту в 4,5 раза 
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більше, ніж від промислових підприємств, і складають 82-85% від 
загальної кількості. 

У той же час в Одесі спостерігається зниження викидів шкідливих 
речовин в атмосферу від промислових підприємств (обсяг викидів від 
стаціонарних джерел в 2012 .р склав 13,09 тис.т., в 2013 р.- 11,9 
тис.т.). 

 

270. Пономаренко В.В. Річна динаміка формування низько 
тропосферних течій над Одесою з 2001-2010 рр. / 
В.В. Пономаренко // Матеріали XIII наукової конференції молодих 
вчених ОДЕКУ, Одеса, 22–25 квіт. 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 201 – 
202. 

Низькотропосферні струмені або струмінні течії нижніх рівнів 
(СТНР) утворюються в різноманітних синоптичних умовах у широкому 
спектрі характеристик різних полів метеорологічних величин і 
створюють значні труднощі для авіаперевезень та інших галузей 
економічної діяльності. 

За період 2001-2010 рр. над Одесою виконано 2043 
радіозондування, це лише 56% від нормативної кількості аерологічних 
спостережень. Отже при аналізі результатів необхідно враховувати 
якість вихідної інформації. 

Протягом періоду дослідження виявлено 514 випадків, коли 
швидкість вітру у нижній тропосфері перевищувала 15 м/с, з них 262 
можна віднести до СТНР, тобто їх повторюваність над Одесою 
становила 13 %, що незначно перевищує її значення у 1975-1995 рр. 
(9%). Більше третини всіх низьких течій спостерігалося восени (34%), 
по 24% припадало на зиму і весну, лише 18% на літо. Найчастіше 
низькі течії утворювались у січні та квітні. 

Щодо просторового розташування СТНР над Одесою у 2001-
2010 рр. встановлено: вони спостерігалися вище на 400-500 м, ніж у 
1975-1995 рр. Нижні межі СТНР розміщувалися на висоті у середньому 
500-800 м, а середня висота осі течій становила 1000 м. Потужність 
низьких струменів у середньому дорівнювала 950 м, тобто вона 
перевищувала на 400 м своє значення у 1975-1995 рр. 

У цілому протягом 2001-2010 рр. СТНР переважно утворювалися 
(65%) під впливом циклонічної циркуляції, причому найчастіше течії 
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формувалися в улоговині (21%) та теплому секторі (20%). Літо 
вирізнялося перевагою антициклональних течій (54%), які найчастіше 
спостерігались у гребені (35%). Отже за синоптичними умовами 
утворення СТНР у 2001-2010_рр. суттєво не відрізнялося від періоду 
1975- 1995 рр. 

 

271. Самойленко К.М. Визначення обсягів шкідливих домішок 
від автотранспорту в атмосферному повітрі міста Одеси  /          
К.М. Самойленко, Л.М. Полетаєва // Сучасний стан регіональних 
екологічних проблем та шляхи їх вирішення : міжнар. наук. конф. 
– Одеса, 2014. – С. 223 – 226. 

Відпрацьовані гази (ВГ) автотранспорту містять такі забруднюючі 
речовини (ЗР), як оксид вуглецю, двооксид сірки, оксиди азоту, сажа, 
вуглеводневі сполуки та ін. В Одесі доля автотранспорту у 
забрудненні повітря складає приблизно 84% від загальної кількості 
викидів, тому спостереження та вирішення проблем викидів саме від 
автотранспорту є необхідним. Для регламентування обсягів викидів ЗР 
від автомобільного транспорту Європейський Союз свого часу ввів 
нормативи серії Євро. З 2005_р. у європейських державах діяв 
норматив Євро-4, у 2009 р. він був замінений на Євро-5. В Україні 
чинним є Євро-4, який був офіційно введений для транспортних 
засобів з 1 січня 2014 р. Перехід до Євро-5 планується у 2016 р. 

Метою роботи було визначення кількості викидів ВГ у зоні 
регульованого перехрестя та порівняння цих значень з європейським 
нормативом Євро-4. Як вихідні дані використовувались: інтенсивність 
руху автотранспорту та величина потоку насичення, що були 
визначені за натурними спостереженнями та зафіксовані на відео у 
години пік буднього дня (о 9-й та 18-й годинах). 

За методикою, яка використовувалася в цьому дослідженні, 
кількість викидів шкідливих домішок визначалася у два етапи: викиди 
ЗР у повітря від транспорту (г/км), що рухається автомагістраллю, та 
величини кількості викидів ЗР від автомобільної черги на підході до 
перехрестя. Таким чином були визначені обсяги CO, NOx, CH, від 
транспортних засобів різних категорій у зоні регульованого перехрестя 
вулиць Акад. Глушка та Акад. Корольова (Київський район) 22 лютого 
2014 р. о 900 та 1800 год., які є годинами пік для автотранспорту, що 
рухається автомагістраллю, та транспортних засобів, що стоять у черзі 
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на підході до перехрестя. Окремо були визначені обсяги викидів ЗР 
тільки від автомобілів, що рухаються автомагістраллю та порівняні зі 
значеннями обсягів викидів, що мають спостерігатися при 
регламентованих нормативах Євро-4. 

Було зроблено висновок, що у годину пік на крупному перехресті 
автомагістралей Одеси викиди значно перевищують нормативні. Без 
регулювання викидів ЗР автотранспортними засобами, підвищення 
якості та повноти згоряння палива у двигунах, оновлення автопарку, 
поліпшення покриття доріг та ін. досягти екологічних стандартів 
Європи неможливо. 

 

272. Стежко И. Технологию производства контролируют 
экологи  / И. Стежко // Одес. вестн. – 2014. – 12 июля. – С. 2. 

273. Стежко И. Эффективное производство без ущерба 
природе /  И. Стежко // Одес. вестн. – 2014. –19 июля. – С. 5. 

274. Степанов В. Дышите глубже: атмосферный воздух в 
норме  / В. Степанов // Одес. вестн. – 2014. – 1 марта. – С. 4 

Довгі шість років мешканці районів Одеси, розташованих 
неподалік від промислових виробництв, страждали від періодичних 
неприємних запахів. Екологи, чиновники та громадські організації 
зуміли об’єднатися і домогтися значного поліпшення ситуації: кількість 
звернень одеситів значно зменшилася за останні півтора – два роки. 

Навряд чи можна стверджувати, що проблему повністю 
вирішено, але очевидно, що проблема стоїть вже не так гостро, як 
раніше. Ще у серпні 2012 р. виконком Одеської міської ради прийняв 
спеціальне рішення з нормалізації стану атмосфери. Воно не стало 
формальним: окрім системного моніторингу, промислові підприємства 
зобов’язалися модернізувати виробничу базу, що привело до значного 
зменшення об’ємів викидів. Мільйони доларів, які витратили 
виробництва, зробили свою справу. Практика показала: можна досягти 
високих економічних результатів, забезпечуючи при цьому безпечне 
для довкілля виробництво.   

 

275. Стойко Д.В. Оцінка успішності методу прогнозу низької 
хмарності для станції Одеса / Д.В. Стойко // Збірник статей за 
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матеріалами студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 8–
12 квіт. 2014 р.– Одеса, 2014. – С. 28–30. 

Основні ускладнення при зльоті й посадці літальних апаратів 
пов’язані з просторово-часовою структурою хмарності та видимості. 
Погіршення видимості біля земної поверхні найчастіше відбувається за 
наявності низьких хмар. Актуальність дослідження випливає з 
необхідності максимально точно прогнозувати нижню межу хмар на 
будь-якому етапі підготовки або виконання польотів, оскільки це 
суттєво впливає на безпеку зльоту (посадки) літальних апаратів та 
успішність виконання польотного завдання. 

Метою дослідження була розробка методу прогнозу низької 
хмарності у перехідні періоди року для ст. Одеса з використанням 
оперативних даних, що надходять до автоматизованого робочого 
місця, та оцінка його успішності. 

За результатами досліджень можна зробити висновки, що 
розроблений метод є зручним у використанні, завдяки доступності усіх 
даних та простоті його застосування, а оцінка успішності методу вказує 
на його ефективність для переважної кількості градацій у кожному з 
виділених типів метеорологічних умов. 

  

276. Яцишен А.О. Характеристики вертикальної стійкості 
атмосфери при формуванні низької хмарності на станції Одеса /          
А.О. Яцишен // Збірник статей за матеріалами студентської 
наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 8–12 квіт. 2014 р. – Одеса, 
2014. – С. 31–33. 

Наявність низької хмарності, висота її верхньої та нижньої межі 
поряд з горизонтальною видимістю є найважливішими погодними 
характеристиками, які безпосередньо впливають на авіацію, суттєво 
ускладнюючи, а іноді й унеможливлюючи виконання польотів. Саме 
цим чинником зумовлюються актуальність і високі вимоги до прогнозу 
характеристик низької хмарності. 

Метою дослідження було визначення повторюваності типів 
стратифікації атмосфери в підхмарному шарі у дні з низькою 
хмарністю. Як вихідні використовувалися дані вертикального 
зондування атмосфери та кільцеві карти погоди за період з 2012 по 
2013 р. 
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Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 1) у 
теплий період року процеси утворення низької хмарності на станції 
Одеса характеризуються підвищеним значенням градієнта 
температури, що вказує на необхідність абсолютно нестійкого або, як 
мінімум, вологонестікого типу стратифікації для утворення низької 
хмарності; 2) холодний період року характеризується зниженням 
значень вертикального градієнта температури, за яких найчастіше 
спостерігається утворення низької хмарності, що вказує на 
слабонестійкий та вологонестійкий тип стратифікації при утворенні 
низької хмарності. 

 

277. Мельник С.В. Прогнозування екологічного ризику для 
міста Одеси у разі аварійного викиду аміаку з Припортового 
заводу  / С.В. Мельник, О.М. Цабієв, І.О. Бондар // Пр. Одес. 
політехн. ун-ту : наук. та наук.-вироб. зб. – 2015. – Вип. 2. –  С. 165 - 
172.  

У роботі апробується методика прогнозування екологічного 
ризику для жителів міста Одеси у випадку аварії на Припортовому 
заводі. Ризик аварійного викиду аміаку визначається як добуток 
ймовірності настання аварії на ймовірність ураження людей. Одним із 
кроків під час кількісної оцінки ризику є врахування метеорологічних 
умов, а саме напрямку вітру. Концентрація аміаку на території міста 
розрахована за методикою «Токси 2.2», в основі якої лежить гаусівська 
модель розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. Ймовірність 
ризику оцінено за двома методиками: за методикою US EPA і 
комплексною гігієнічною методикою, в основі якої величина, пов’язана 
з ризиком за законом нормального ймовірнісного розподілу. 
Результати оцінки ризику за двома методиками показали незначний 
(допустимий) ризик для мешканців Одеси у разі викиду аміаку в 
атмосферу. 
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Екологічна політика. Екологічна економіка 
 

Виробнича діяльність людини безпосередньо впливає на 
навколишнє середовище, водночас стан довкілля чималою мірою 
визначається показниками ефективності економіки. Між рівнем 
забруднення довкілля та розміром економічних збитків існує пряма 
залежність. Економічний розвиток сучасного індустріального 
суспільства досягається значною мірою за рахунок споживання 
природних ресурсів. Це призводить до їх виснаження та дефіциту, при 
цьому стрімко зростає техногенне навантаження на природне 
середовище, що визначається постійним збільшенням кількості 
екологічних проблем і катастроф. У таких умовах концепції екологізації 
економіки приділяється все більше уваги. Причинами такого інтересу є 
занепокоєння майбутнім розвитком суспільства.  

У рамках екологічного напряму реалізації пропозицій із 
забезпечення сталого розвитку приморських територій пріоритетним 
завданням є збереження та відновлення природних систем, 
зменшення обсягів викидів і скидів шкідливих речовин у водні об’єкти і 
атмосферу, а також мінімізація маси побутових і токсичних відходів 
шляхом їх переробки та утилізації. Виконання цього завдання 
обумовлює необхідність створення інноваційних механізмів 
регулювання природоохоронної діяльності, заснованих на 
стимулюванні запровадження екологічно орієнтованих технологій, 
залученні державних субсидій і наданні безвідсоткових кредитів для їх 
розробки і комерціалізації. 

Економічний ріст Одеси та всього регіону в цілому можна 
забезпечити лише за умови розвитку виробництва з використанням 
інноваційних технологій та науково-виробничого потенціалу, що 
дозволить виробляти конкурентоспроможну продукцію. Підприємства, 
які дбають про збереження природного середовища і користуються 
репутацією екологічно чистих виробництв, мають більше шансів 
залучити висококваліфікованих працівників, інвесторів, активніше діяти 
на ринку збуту своєї продукції, що сприяє їх економічному успіху. 

Екологічна політика Одеської обласної ради базується на 
Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 р. 
та спрямована на вирішення регіональних проблем екологічного 
напряму. Заходи на її здійснення зафіксовані у «Регіональній програмі 
поводження з токсичними відходами в Одеській області на 2008-2015 
роки»;  «Програмі формування національної екологічної мережі в 
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Одеській області на 2005-2015 роки»; «Регіональній програмі охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській 
області на 2009-2013 роки»; «Регіональній програмі збереження та 
відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-
2016 роки»;  регіональній програмі «Ліси Одещини» на 2011-2016 роки; 
«Регіональній програмі розвитку земельних відносин та охорони 
земель на 2011-2013 роки». Наразі планується розробити регіональну 
програму «Про поводження з побутовими відходами в Одеській 
області» та програму розвитку мінерально-сировинної бази Одеської 
області. 

 
278. Брошкова С.Л. Экологизация секторов экономики как 

перспектива устойчивого развития приморских территорий /          
С.Л. Брошкова // Екон. інновації. – 2013. – Вип. 53. – С. 26-33. 

У рамках екологічного напряму реалізації пропозицій із 
забезпечення сталого розвитку приморських територій, пріоритетним 
завданням є збереження та відновлення природних систем, 
зменшення обсягів викидів і скидів шкідливих речовин у водні об’єкти і 
атмосферу, а також мінімізація маси побутових і токсичних відходів 
шляхом їх переробки та утилізації. Виконання цього завдання 
обумовлює необхідність створення інноваційних механізмів 
регулювання природоохоронної діяльності, заснованих на 
стимулюванні запровадження екологічно орієнтованих технологій, 
залученні державних субсидій і наданні безвідсоткових кредитів для їх 
розробки і комерціалізації. 

Результати оцінювання трендів соціально-економічного розвитку 
приморських територій на прикладі Одеси дозволили виділити основні 
стратегічні напрями діяльності транспортного (порти, транспортна 
інфраструктура), агропромислового (переробка с/г продукції, 
виробництво екологічно чистої продукції, розвиток тваринництва і 
рослинництва) та промислового комплексів (наукомісткі галузі, 
верстатобудування, оптоволоконне виробництво, телекомунікаційне 
обладнання), організації туризму і рекреації (розвиток культурної 
діяльності, сільського, круїзного та історико-культурного туризму). 

Враховуючи географічне положення Одеси, наявність об’єктів 
транспортної інфраструктури, а також висококваліфіковані кадри, 
можна і потрібно розвивати транзитний потенціал регіону, що 
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дозволить створити сприятливі умови для перевезення вантажів, 
збільшення валютних надходжень від експорту транспортних послуг. 

Слід зауважити, що економічне зростання Одеси та регіону в 
цілому можна забезпечити лише за умови розвитку виробництва, 
заснованого на використанні інноваційних технологій та науково-
виробничого потенціалу, що дозволить виробляти 
конкурентоспроможну продукцію. 

 
279. Гладченко Л.І. Особливості проблем ефективності 

функціонування підприємств рекреаційної сфери (на прикладі 
ТОВ «Пансіонат Совіньйон») / Л.І. Гладченко, А.М. Букаєва // Екон. 
інновації. – 2013. – Вип. 55. – С. 198-207. 

Економіка України отримала статус ринкової економіки, суттю 
якої є, перш за все, чиста конкуренція, але галузей, які функціонують 
за принципами чистої конкуренції, дуже мало. Лише незначна кількість 
видів діяльності (галузь виробництва) працює, орієнтуючись на 
мінімалізацію витрат. На принципах типової структури ринкової 
економіки – чистої конкуренції – функціонують підприємства 
рекреаційної сфери. 

Аналіз діяльності ТОВ «Пансіонат Совіньйон» показав, що тільки 
стратегічна спрямованість на мінімізацію витрат, що є вимогою 
функціонування чистої конкуренції, може забезпечити не тільки 
виживання підприємства, але й відносний рівень ефективності. 
Критеріальним показником рівня ефективності може бути динаміка 
(індекс) показника «витрат на 1 грн вартості продукції». Дослідження 
за означеним показником довело, що використання його може 
забезпечити досить об’єктивну оцінку рівня ефективності, наприклад, 
такого підприємства, як ТОВ «Пансіонат Совіньйон». 

 
280. Мельничук Л. Ассортимент не изменится / Л. Мельничук 

// Одес. изв. – 2013. – 19 окт. – С. 2. 
На Одеському нафтопереробному підприємстві ПАО «Одеський 

нафтопереробний завод» відбулася прес-конференція, в якій взяли 
участь в.о. першого заступника директора департаменту екології і 
розвитку рекреаційних зон міської ради В. Созинов, генеральний 
директор ПАО «Одеський нафтопереробний завод» В. Чахеєв і 
заступник головного інженера з промислової безпеки С. Слободян. 
Вони повідомили, що виконано запуск технологічних потужностей, які 
виводяться на штатні режими роботи. Асортимент продукції, яка 
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випускалася, не змінився. До простою завод виробляв бензини, які 
відповідають нормативам Євро-2 та Євро-4 і будуть реалізовуватися в 
Україні та експортуватися до інших країн. Цього року, із виходом 
підприємства на повну потужність, буде створено близько 160 нових 
робочих місць. Йшлося також про екологічну безпеку на виробництві. 

 
281. Михайлов А. Доктрина «зеленой» Одессы / А. Михайлов 

// Одес. вестн. – 2013. – 23 февр. – С. 7.  
Науковці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України представили своє бачення проекту 
екологічної доктрини Одеси. Вони готові стати консультантами і 
допомогти із впровадженням європейського досвіду в сфері «зеленої» 
економіки. 

Головна ідея екологічної доктрини Одеси – відмова від 
несистемного управління екологічним середовищем. Вчені пропонують 
використати європейський досвід – ідеологію «зеленої» економіки, яка 
наразі є домінуючою, коли йдеться про розвиток міської 
інфраструктури, і, що важливо, є відмінною базою для залучення 
інвестицій. Метою «зеленої» економіки є ріст добробуту населення за 
рахунок ефективного використання природних ресурсів і одночасне 
скорочення екологічних ризиків. 

 
282. Оганесян Т. Порты: что день грядущий нам готовит? /          

Т. Оганесян // Деловая Одесса. – 2013. – 20 февр. – С. 1. 
283. Солдатский А. Морской порт – зона экологической 

опасности / А. Солдатский // Слово. – 2013. – 17 июля. – С. 11. 
Торговельні порти є не тільки важливим фактором економічного 

добробуту держави. Вони завжди були небезпечними підприємствами, 
що загрожують екології, адже торговельне судно подорожує водами 
Світового океану і відвідує різні регіони, зокрема регіони зі складною 
епідеміологічною ситуацією. На жаль, разом з баластними водами у 
Чорне море було завезено багато шкідливих представників флори і 
фауни Світового океану. Існує також загроза ввезення хвороботворних 
бактерій, тому в кожному порту працює Служба екологічної безпеки. 
Цей підрозділ має в своєму розпорядженні технічні ресурси, необхідні 
для збирання і утилізації рідких відходів, речовини для їх 
знезараження, а також спеціалізовані лабораторії. 

На кожному судні, окрім рідких відходів накопичуються також і 
тверді побутові відходи, які можуть не лише містити екологічно 
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небезпечні речовини, але й бути переносниками різних інфекційних 
захворювань, Міжнародна морська конвенція зобов’язала такі відходи 
спалювати. Саме такий тип утилізації  використовується в Одеському, 
Іллічівському, Южному та інших портах. 

 
284. Павлюк Т.Д. Принципи формування цінової політики 

суб’єктів туристичної діяльності / Т.Д. Павлюк // Наук. вісн. Одес. 
нац.  екон. ун-ту. – 2013. - № 7 (186). – С. 12-20. 

Індустрія туризму має певну специфікацію, пов’язану з  самою 
природою туристичних продуктів і послуг, особливостями їх 
виробництва, формування і реалізації. Це в сукупності обумовлює 
особливу поведінку споживачів туристичних послуг. У таких умовах 
узгодження інтересів туристичного підприємства та його клієнтів 
здійснюється при допомозі цінової політики, від якої залежать 
показники прибутковості будь-якої компанії.  

Ціна визначає частку ринку і конкурентне становище 
туристичного підприємства (ТП) на ринку і є індикатором споживчої 
вартості ринкової позиції і важливим критерієм споживчого вибору. 

Ціни встановлюються під впливом попиту та пропозиції. Проте 
саме ціни регулюють попит, прискорюють або уповільнюють 
реалізацію туристичних послуг. Ця функція ціни складає суть цінової 
політики, основою якої є облік гнучкості, коливань попиту, а головною 
метою – стимулювання попиту, зростання прибутків. 

Отже, ціна як інструмент ринкової конкуренції, перерозподілу 
ресурсів, обігу капіталу виконує значну роль в регулюванні і 
саморегулюванні економіки. Ціна викликає два основних протилежних 
ефекти, зокрема впливу на дохід через свій вплив на надходження від 
продажу і впливає на рівень продажу через свої впливи на попит. 

При визначенні ціни та прогнозуванні її подальшої зміни 
підприємцеві дуже важливо не помилитися, це може відбитися на 
попиті і ставленні до фірми покупців. Отже, цінова політика 
туристичного підприємства – це передбачення можливої динаміки 
вихідної ринкової ціни пропонованого продукту, яка найкращим чином 
відповідатиме головній меті підприємства. Виходячи з основних 
особливостей туристичної сфери, цінова політика повинна постійно 
переглядатись і адаптуватись до ситуації на ринку. 
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285. Панащук С. Крупнейшие одесские парки и кладбища 
отдали в частные руки? Или не отдали? / С. Панащук // Слово. – 
2013. – 24 янв. – С. 1. 

47 гектарів одеської землі, на якій розташований Парк Перемоги, 
належать приватному власнику. Про це стало відомо після того, як 
Державне земельне агентство розмістило у вільному доступі в 
Інтернеті Кадастрову мапу України, на якій позначено всі земельні 
фонди нашої країни із назвою форми власності – приватної, 
комунальної або державної. Окрім Парку Перемоги у приватній 
власності перебувають також Парк Горького, Друге християнське 
кладовище, частина гідропарку «Лузанівка», частина схилів під 
Приморським бульваром. Хто і коли передав зелені легені міста разом 
із місцями довічного спокою у приватну власність, досі лишається 
загадкою. Але основу мапи із нанесеними на неї населеними 
пунктами, вулицями та будівлями взято з географічного проекту 
OpenStreetMap, який містить багато неточностей.  Держземагентство 
просить громадян повідомляти про такі неточності, проте чи є дані про 
передачу паркової зони і території кладовища у приватну власність 
лише неточністю, наразі невідомо. 

 
286. Бабич С.В. Анализ экономической эффективности 

систем теплоснабжения городских районов  / С.В. Бабич, 
В.О. Давыдов // Пр. Одес. політехн. ун-ту : наук. та наук.-виробн. 
зб. – 2014. – Вип. 1. –  С. 141-147.  

Опалення сучасного українського міста надає середньому 
споживачеві обмежений вибір: або централізоване опалення, або 
індивідуальне опалення на основі газових котлів. У деяких випадках 
індивідуальні системи опалення додатково комплектуються тепловими 
насосами. Перехід від використання окремого джерела теплової 
енергії до суперпозиції двох і більше альтернативних джерел дозволяє 
оптимізувати теплопостачання міських  районів. У роботі визначено 
собівартість теплової енергії, одержуваної від різних джерел. 
Проаналізовано основні джерела тепла, що використовуються в Одесі. 
Ціни на газ і електроенергію вказано на 01.02.2014. Показано, що 
системи індивідуального опалення можуть суттєво конкурувати з 
централізованим опаленням. Впровадження систем опалення з 
альтернативними джерелами тепла дозволить шляхом управління 
структурою цих систем оптимізувати теплопостачання міських районів, 
при цьому висока ефективність процесу теплопостачання 
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забезпечується не просто вибором максимально ефективного 
джерела тепла, а вибором джерела, що забезпечує в цей момент часу 
теплову енергію з мінімальною собівартістю. 

 
287. Галушкіна Т.П. Стратегічні вектори «зеленого» зростання 

(на прикладі Одеської області) / Т.П. Галушкіна, А.В. Яцков // Екон. 
інновації. – 2014. – Вип. 58. – С. 75-86. 

Результати дослідження свідчать про недостатню увагу з боку 
регіональної політики до її екологічної складової, до якісного 
відтворення ресурсно-екологічного потенціалу регіонів, гармонізації 
геопросторових відносин у міждержавному та регіональному вимірах, 
тобто потрібні суттєві зміни як у контексті реформування регіональної 
політики, так і в системі державотворення. Наукове обґрунтування 
напрямів інституційної розбудови та екологізації державної політики на 
регіональному рівні, яке визначає вектори законодавчо-нормативних 
трансформацій на засадах «зеленої» економіки відповідно до сучасних 
міжнародних вимог, може стати основою вибору критеріїв ефективних 
управлінських рішень. Серед них пріоритетними є: курс на повноцінну 
та ощадливу реалізацію ресурсного потенціалу регіонів, підвищення їх 
міжнародної конкурентоспроможності та стимулювання інноваційного 
розвитку регіонів на засадах «зеленої» економіки. 

Розробка та реалізація моделі «зеленої» економіки регіону 
повинна базуватися на підвищенні продуктивності регіональної 
економіки, зокрема її екоефективності, що реалізується шляхом 
поступового зменшення використання ресурсів, впровадження 
екологобезпечних технологій, процесів,  сприяння діяльності зеленого 
бізнесу і розширенню його частки в структурі економіки регіону; 
здійснення структурних зрушень у напрямі розвитку секторальної 
моделі енергоефективної (низьковуглецевої) економіки, що 
передбачає комплексний підхід до формування інфраструктури, 
створення екоінноваційних технопарків. На основі проведених 
досліджень розроблено сценарій забезпечення екологізації розвитку 
регіонів як у короткостроковому, так і середньостроковому та 
довгостроковому форматах.  

 
288. Журавльова Т.В. Прямі іноземні інвестиції в Одеську 

область / Т.В. Журавльова // Наук. вісн. Одес. нац.  екон. ун-ту. – 
2014. – № 3 (182). – С. 75-83. 
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Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – це прямі капіталовкладення, що 
здійснюються іноземними (міжнародними) операторами.  При цьому 
інвестор має можливість контролювати діяльність підприємства. 

Одеський регіон посідає сьоме місце серед областей та міст 
України за обсягом ПІІ. Згідно з «Інвестиційною програмою Одеської 
області на 2011-2012 роки» було взято за мету збільшити суму ПІІ до 
Одеси та області у 2011 р. до 1240,4 млн, а у 2012 р. – до 1309,8 млн 
доларів США. Позитивним моментом стало те, що фактичний рівень 
надходження ПІІ як в 2011, так і в 2012 р. перевищив очікуваний 
результат. В 2012 р. в Одеську область надходження ПІІ було одним з 
найбільших за всі роки незалежності. 

Для забезпечення оптимального варіанту розвитку інвестиційної 
діяльності в Одеській області визначаються такі напрями вирішення 
проблеми: поліпшення інвестиційного клімату; розвиток системи 
надання державних гарантій та інвестиційного ринку й інфраструктури; 
створення дієвих механізмів державно-приватного партнерства в 
інфраструктурному інвестуванні; розбудова системи цільової 
підготовки програм і проектів для інвестування або кредитування за 
державними гарантіями.  

 
289. Іванова К.С. Економічний аспект вдосконалення 

системи екологічного менеджменту в Одеському морському 
торговельному порту / К.С. Іванова // Розвиток методів 
управління та господарювання на транспорті : зб. наук. пр. – 
Одеса : ОНМУ, 2014. – Вип. 4 (49). – С. 111 – 129. 

Сучасний стан навколишнього середовища вимагає поєднувати 
економічний розвиток із забезпеченням екологічного балансу всієї 
природно-антропогенної системи. Концепція збалансованого розвитку, 
що є однією з сучасних концепцій взаємодії природи і суспільства, 
передбачає екологізацію економічної діяльності, пошук підходів до 
узгодженого розвитку еколого-економічних систем. 

Зростання світового промислового виробництва, збільшення 
потреби в сировині і продукції сільського господарства, перерозподіл 
частки імпорту та експорту в торгівлі ряду країн постійно призводять 
до зростання перевезень вантажів морським транспортом. Комплексні 
дослідження діяльності вітчизняних портів та аналіз матеріалів про 
закордонні порти показали, що сучасний етап розвитку морського 
флоту характеризується як якісними, так і кількісними змінами. 
Збільшення потужності портів, розширення номенклатури вантажів, 
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підвищення інтенсивності проведення вантажних робіт та ін. 
призводить до зростання негативного впливу порту на навколишнє 
середовище 

Згідно зі світовими оцінками, джерелами найбільшого 
антропогенного навантаження на море є берегові об'єкти портів (77 %): 
скидання забруднюючих речовин у стічні води (44 %); викиди 
забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел порту  
(33 %). Частка морського транспорту – 12 %,  решта (11 %) – вплив 
об'єктів організованої та неорганізованої рекреації, інших 
господарюючих суб'єктів. Метою статті є дослідження економічних 
інструментів удосконалення системи екологічного менеджменту в 
порту. 

Результатом дослідження стала методика оцінювання 
ефективності вдосконалення системи екологічного менеджменту. 
Методика полягає у розробці єдиного показника інтегральної оцінки 
стану довкілля порту, який визначається за основними реципієнтами: 
гідросфера та атмосфера. Розрахунки довели, що система 
екологічного менеджменту є задовільною, але має потенціал для 
удосконалення своєї діяльності. Вдосконалення системи екологічного 
менеджменту за допомогою еколого-економічних інструментів, 
особливо з використанням інтегрального показника екологічного стану 
порту, забезпечить системний підхід до визначення ефективності 
роботи всіх його служб у питаннях охорони довкілля, а також 
можливість своєчасно виявляти недоліки і вживати заходів щодо 
усунення порушень, поліпшити імідж порту на вітчизняному та 
міжнародному рівні, що дуже важливо при ринковій економіці та 
прагненні України стати повноправним членом ЄС та ін. 

 
290. Комисаренко С. Солнечный модуль в тумане /          

С. Комисаренко // Одес. изв. – 2014. – 4 нояб. – С. 1.  
Розроблені одеськими вченими високоефективні й ощадливі 

гібридні сонячні модулі значно дешевші у  порівнянні із зарубіжними 
аналогами. Попри це виробництво модулів так і не налагоджено. 

Закордонні виробники (італійські, англійські, турецькі) 
намагаються реалізовувати на нашому ринку дорожчі й менш 
ефективні гібридні модулі.  

Нещодавно одеські винахідники О. Корнаракі та О. Багірова 
представили свої розробки на виставці, яка проводилася на морському 
вокзалі, миттєво утворилася черга з бажаючих придбати їх винахід. Це 
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і не дивно: в умовах, коли перед країною стоїть завдання різко 
скоротити витрати електроенергії і максимально задіяти так звані 
поновлювальні джерела, про сонячну енергетику як альтернативне 
джерело подумало багато людей. Винахідники мусили пояснювати, що 
на виставці – ексклюзивні зразки. Для налагодження повноцінного 
виробництва потрібно інвестувати не менш 100 тис доларів. Оскільки 
розробки є унікальними за своїми можливостями і собівартість їх 
невелика, попит на них, вочевидь, буде високим по всій Україні. Вони 
допоможуть заощадити на комунальних платежах і забезпечать 
резервними джерелами енергозабезпечення об’єкти соціальної  
сфери.  

 
291. Полякова І.В. Напрями збереження приміських зон (на 

прикладі території  Куяльницького лиману) / І.В. Полякова,           
О.В. Біньковська, Д.В. Булишева // Екон. інновації. – 2014. – Вип. 
58. – С. 254 - 265. 

Відповідно до Концепції сталого розвитку населених пунктів 
України «система приміських природоохоронних територій з подвійною 
функцією: як легенів міст та зон короткочасного відпочинку» повинна 
постійно розширюватись. Саме до таких територій відноситься 
рекреаційна зона Куяльницького лиману, яка має вагомі переваги з 
погляду цінності природно-ресурсного потенціалу. Однак ця територія 
є ще й частиною рекреаційної зони Одеси і тому потребує особливої 
уваги, адже інтенсивний просторово-економічний розвиток, який 
зумовлений значними темпами урбанізації, концентрацією основних 
економічних ресурсів, створює високе техногенне навантаження на 
неї. 

Як вважають фахівці, головним рекреаційним ресурсом 
Куяльницького курорту є лікувальні грязі-мули та ропа, які за 
лікувальними властивостями розглядаються як еталонні. Однак 
нинішній екологічний стан Куяльницького лиману можна 
охарактеризувати як критичний. Це обумовлено катастрофічним 
обмілінням водойми, зменшенням рівня води та глибин, що загрожує 
повним зникненням лиману та втратою запасів унікальних лікувальних 
грязей і ропи, а також своєрідної флори і фауни. 

Вжиття ефективних заходів для відновлення Куяльницького 
лиману та його прилеглих територій як унікального природного об’єкта 
на основі балансу національних і регіональних економічних, 
екологічних та соціальних інтересів потребує поєднання зусиль 
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законодавчої та виконавчої влади державного і регіонального рівня, 
підприємницького сектора, науки, територіальних громад. Розробка та 
затвердження відповідних законопроектів щодо напрямів використання 
приміських зон та збереження і відродження курортно-рекреаційної 
зони Куяльник дозволить зберегти її природно-ресурсний потенціал та 
відновити ринок санаторно-курортних послуг, які раніше були 
прибутковими.  

 
292. Сапожников А. Реконструкцию закончат за полгода /          

А. Сапожников  // Одес. вестн. – 2014. – 18 янв. – С. 4. 
Проекту реконструкції магістральної частини системи 

водовідведення південного басейну каналізування Одеси виповнився 
рік. Це масштабний проект загальнодержавного значення, а його 
успішне завершення є гарантією того, що міжнародні фінансові 
установи і надалі співпрацюватимуть з нашим містом. Кредитором 
цього проекту виступив Міжнародний банк реконструкції і розвитку, 
який разом із Міністерством регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ 
контролює хід виконання робіт. Фактичні терміни завершення проекту 
подовжено до кінця вересня. Це стосується усіх 13 українських міст, де 
за підтримки МБРР проводиться реконструкція та модернізація об’єктів 
ЖКГ, але одесити планують запустити нову систему вже влітку. 

 
293. Трохлиб В. Разработан проект о рыбных ресурсах /          

В. Трохлиб // Одес. изв. – 2014. – 11 февр. – С. 2.  
Причорноморські держави при посередництві Міжнародної 

продовольчої і сільськогосподарської організації (FAO) домовилися 
про співпрацю в рамках нової програми, яка сприятиме 
запровадженню сучасних підходів у системі чорноморського 
риболовства. 

На заключному засіданні проекту «Рибні ресурси Чорного моря» 
представники Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини та України 
затвердили проектне рішення, бюджет якого складає 15 млн доларів 
США. В рамках проекту планується ряд заходів із співпраці, 
оцінювання запасів риби, розробка статистичних даних, робота з 
пом’якшення негативного впливу на навколишнє середовище, а також 
– підвищення довгострокового прибутку риболовної промисловості. 

 
294. Циналєвська І.А. Інституційні проблеми розвитку 

експортної діяльності в Україні та регіонах (на прикладі Одеської 
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області) / І.А. Циналєвська // Екон. інновації. – 2014. – Вип. 57. –           
С. 422 - 430. 

Міжнародний обмін товарами, послугами, робочою силою та 
капіталом є необхідною умовою розвитку світової економіки. Відтак 
політика України щодо забезпечення експортної діяльності – це 
формування підвалин зовнішньоекономічної політики держави, що має 
втілюватись у розробці єдиної доктрини розвитку зовнішньо-
економічної діяльності, стратегій розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності на середньо- та довгострокові перспективи, розробці 
концепцій розвитку експортної та імпортної діяльності, залученні 
іноземних інвестицій, стимулюванні імпортозаміщення та активізації 
міжнародної науково-технічної кооперації. 

Значний зовнішньоекономічний потенціал Одеської області 
визначається географічним і геополітичним становищем цього регіону, 
що зумовлює наявність значного транзитного потенціалу. З початку       
2000-х років Одеса і область були і залишаються серед регіонів 
України лідерами за кількістю та якістю заходів міжнародного рівня, 
участю в роботі міжнародних організацій, співпраці з міжнародними 
фінансовими установами та інвестиційними фондами. Показники 
експорту послуг в Одеській області (частка у загальному експорті 
країни – 7,9%) завдяки роботі 7 морських і 2 річкових портів 
поступаються тільки Києву, частка якого в 2013 р. склала 27,1 % від 
загального обсягу експорту послуг країни. Разом з тим, сучасні 
тенденції розвитку експорту товарів в Одеській області свідчать про 
тяжкі наслідки світової економічної кризи для регіону, оскільки навіть 
за чотири роки після кризи регіону не вдалося вийти на показники 
експорту товарів докризового рівня.  

У статті наведені основні стратегічні документи, що визначають 
сучасні умови розвитку експортної діяльності в Україні. Розглянуто 
прикладні аспекти застосування регіональних інструментів підтримки 
експортної діяльності в Одеській області. Автор критично оцінює 
сучасні інституційні умови розвитку експортної діяльності в Україні. 
Матеріали досліджень подано у вигляді діаграм та таблиць. 

 
295. Бондаренко С.А. Аналітична оцінка динаміки 

інноваційної діяльності промислових підприємств Одеської 
області для виявлення можливостей екологізації / 
С.А. Бондаренко // Бізнес-інформ. – 2015. – № 7. – С. 77- 85. 
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Промисловість Одеської області має значний виробничий і 
науково-технічний потенціал (наукоємні галузі машинобудування, 
інтегрований у світове виробництво потенціал хімічного виробництва, 
сучасні потужності харчової, легкої промисловості). Пріоритетні галузі 
промислового виробництва Одеської області в 2008 – 2013 рр. були 
представлені так: харчова промисловість – до 28 % загального обсягу 
реалізованої продукції; хімічна та нафтохімічна промисловість – 22 %, 
машинобудування – до 7 %, виробництво готових металевих виробів – 
4_%. Нині становище дещо змінилося. Так, за даними експрес-аналізу 
за січень 2015 р. підприємства промислового комплексу реалізували 
продукції (робіт, послуг) на суму 3,1 млрд грн. Найбільше продукції 
реалізували підприємства хімічної промисловості (34,6 % від 
загального обсягу), харчової промисловості (27,0 %), постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (25,7%), 
машинобудування (3,9%). 

Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах 
Одеської області має тенденцію до зниження. Протягом 
досліджуваного періоду обсяг впровадження інноваційних видів 
продукції на промислових підприємствах Одеської області значно 
перевищував обсяг впровадження нових технологічних процесів. 
Тобто в Одеській області не працюють механізми стимулювання 
підприємств до екологізації свого виробництва і впровадження 
екологічних інновацій. Поки що основні витрати підприємств в 
інноваційної сфері припадають на придбання машин та обладнання. 
Дослідженням надається значно менше уваги. 

У наведеному дослідженні обґрунтовано актуальність 
доповнення регіональної політики дієвими мотиваційними 
механізмами для забезпечення реалізації концепції екологічно сталого 
розвитку на рівні суб’єктів реального сектора економіки. 
Запропоновано основні напрями реалізації політики для забезпечення 
процесу екологізації регіону. 

 
296. Борісов О.Г. Маркетинг зовнішньоекономічної 

діяльності Одеського регіону  / О.Г. Борісов, О.А. Караман // Вісн. 
ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія «Географічні та геологічні науки». – 
2015. – Т. 20, вип. 1/1 –  С. 17 - 21. 

Перед більшістю регіонів України стоїть проблема поліпшення 
іміджу та підвищення інвестиційної привабливості. Одеський регіон не 
є виключенням. Незважаючи на зростання витрат на інформаційний 
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маркетинг, досліджень у цій сфері явно недостатньо. Література з 
міжнародного бізнесу, економіки та міжнародного маркетингу не дає 
повного уявлення про промоушен регіону фахівцям, які безпосередньо 
цим займаються, тому створення та здійснення програми 
інформаційного маркетингу регіонів України, Одеського у тому числі, є 
одним із першочергових завдань. 

Регіональний маркетинг представляє собою комплекс заходів на 
території та за її межами, спрямований на формування сприятливого 
бізнес-клімату, позитивного іміджу регіону для залучення зовнішніх 
інвестицій для розвитку підприємництва. Одна зі сфер, де успішно 
застосовується (в основному за кордоном) некомерційний маркетинг, – 
це регіональна політика. Завдання стратегічного маркетингу Одеського 
регіону наразі – показати регіон як «унікальну торгову пропозицію» 
стосовно інших регіонів з метою привабити іноземних інвесторів, 
продемонструвавши переваги Одеського регіону перед іншими 
регіонами України.  

Стратегічний маркетинг Одеського регіону наразі поступово 
просувається у напрямі розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 
впровадження та приєднання до різноманітних спільних європейських 
програм, таких як «Румунія-Україна, 2014–2020» та «Басейн Чорного 
моря, 2014–2020». Виконується ряд програм з енергозбереження 
регіону, поліпшення енергоефективності шляхом модернізації об’єктів 
комунальної інфраструктури. 

Нині оптимальним рішенням є формування загальної моделі 
маркетингу Одеського регіону під впливом аналізу маркетингового 
потенціалу регіону та планування його просування як на території 
України, так і за її межами шляхом співпраці з країнами Європейського 
Союзу.  

 
297. Карпенко Ю. Мотивація персоналу як основа 

ефективного менеджменту нафтопереробного підприємства / 
Ю. Карпенко, О. Скібінський // Наук. вісн. Одес. нац.  екон. ун-ту. – 
2015. – №_8_(228). – С. 52-70. 

У статті розглянуто систему мотивації персоналу 
нафтопереробних підприємств України, встановлено її основні 
недоліки – відсутність стимулюючого характеру нематеріальної 
складової мотивації у вигляді грамот і дошки пошани, відсутність 
взаємозв’язку винагороди працівників із плановими показниками 
діяльності підприємства, а також відсутність об’єктивного підґрунтя 
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нагород за високу професійну майстерність, сумлінну працю та 
заслуги у розвитку підприємства. Визначено шляхи удосконалення 
системи мотивації персоналу нафтопереробних підприємств з 
урахуванням специфіки останніх та на підставі збалансованої системи 
показників організації, яка стала підґрунтям для встановлення цілей та 
планових показників відділу збуту підприємства. На їх підставі 
розроблено систему мотивації персоналу відділу збуту, що має 
матеріальну на нематеріальну складові та зорієнтована на досягнення 
планових показників діяльності підприємства. У процесі її розробки 
використано модель «етапів життєвого циклу працівника», що 
враховує потенційну можливість працівників пройти послідовні етапи 
розвитку на шляху професійного зростання, а саме: навчання, 
залучення, інструктаж та формування. Запропоновано розрахунок 
додаткової заробітної плати за шкалою преміювання у залежності від 
«стадії життєвого циклу працівника».  

 
298. Полякова І.В.  Екологізація управління територіями 

курорту Куяльник / І.В. Полякова // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території 
межлимання : сучасний стан, перспективи розвитку» / ОДЕкУ; 
УКРМЕПА – Одеса, 2015. – С.95-97. 

Існує ряд проблем, що заважають розвитку курортно-
рекреаційного господарства курорту. Це погіршення стану 
Куяльницького лиману, зокрема висихання водойми, значне 
підвищення солоності води, зменшення його значення для 
народногосподарського комплексу; зарегульованість річки Великий 
Куяльник гідротехнічними спорудами; розорювання та засмічення 
прибережних захисних смуг; неефективна робота очисних споруд. 
Правильно обрана стратегія розвитку цієї території, визначення 
дієвого механізму фінансового забезпечення екологічних програм (з 
Державного фонду охорони НПС) може підвищити його інвестиційну 
привабливість, а поширення діяльності екологоорієнтованих 
підприємств значно поліпшить інфраструктуру. 
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Екологія і життя міста. Здоров’я людини 

 

Екологія – один з найважливіших чинників, які впливають на 
здоров’я людини. Нещодавно був оприлюднений великий звіт 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з яким 
забруднене навколишнє середовище є однією з найголовніших причин 
високої смертності у світі. 

Всім відомо, що якісна питна вода визначає стан нашого 
здоров’я. За даними ВООЗ  близько 80% захворювань людей 
пов’язано з якістю питної води. Несприятливий вплив неякісної питної 
води на людину може реалізовуватися в кількох напрямах: зростання 
загальної захворюваності населення (захворювання неінфекційної 
природи: серцево-судинні, шлунково-кишкового тракту, ендокринні та 
ін.), частоти алергічних захворювань, а також підвищення рівня 
новоутворень в організмі людини. 

Атмосферне повітря Одеси забруднюють викиди близько 500 
промислових підприємств, автотранспорт та підприємства паливно-
енергетичного комплексу. Тільки в Одесі функціонують близько 700 
котельних. Сумарні викиди в атмосферне повітря становлять 69,2 тис. 
тонн на рік, у тому числі від пересувних джерел - 48,1 тис. тонн 
(69,5%), стаціонарних джерел - 21,1 тис. тонн (30,5%). Швидкість 
накопичення шкідливих речовин в повітрі Одеси в ряді випадків 
набагато перевищує можливості самоочищення повітря і досягла таких 
розмірів, що може порушити екологічну рівновагу в масштабах цілого 
регіону. 

Не менш небезпечні чинники – інтенсивне забруднення земель в 
Одеській агломерації, пов`язане зі складуванням у приміській зоні 
побутових та промислових відходів, із захороненнями та 
недосконалим зберіганням особливо небезпечних відходів.  

Всі ці чинники негативно впливають на здоров'я городян. Щороку 
умови навколишнього середовища в Україні та світі погіршуються, 
однак до рішучих дій для запобігання цьому поки що ніхто не береться. 

 

299. Губарьков А. Воду откачали, людей отселили /          
А. Губарьков // Одес. изв. – 2013. – 26 сент. – С. 2.  
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Термінові роботи з ліквідації наслідків підтоплення в п’яти 
районах міста завершені, повідомляє МУ ДСНС України в Одеській 
області. З 12 по 23 вересня було підтоплено 449 житлових будинків, 
повністю зруйновано 91 будинок,  ще 85 були під загрозою руйнування. 
За цей час було відкачано воду з усіх будинків, відселено 420 людей. 
До робіт було залучено 177 людей особового складу, 46 одиниць 
техніки. 

 

300. Даниленко С. Отправка «меланжа» / С. Даниленко // 
Одес. изв. – 2013. – 30 нояб. – С. 5. 

301._Федорчук Ю. Одесса избавляется от меланжа /          
Ю. Федорчук // Одес. изв. – 2013. – 9 июля. – С. 2. 

302. Федорчук Ю. Меланж вывезут до конца года / 
Ю. Федорчук // Одес. изв. – 2013. – 5 окт. – С. 2. 

8 липня з армійського сховища в/ч А3516 було відправлено сім 
вагонів з меланжем. В Одесі та області  досі зберігається близько 3  
тис. тонн багатокомпонентної суміші азотної кислоти, яка 
застосовується як окислювач ракетного палива.  

За інформацією менеджера ОБСЄ з утилізації меланжу в Україні 
А._Мартинюка, Україна мала б позбутися меланжу до кінця 2012 р. 
18_млн євро для цього надали Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, 
Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія та Швеція.На виконання 
першочергових робіт планується витратити близько  2 млн грн. Вже 
надійшов перший транш (360 тис. грн), і скоро ця небезпечна хімічна 
речовина назавжди залишить територію Одещини і не загрожуватиме 
здоров’ю населення.  

Після вивезення буде проведено екологічне обстеження  і 
комплекс заходів з нейтралізації хімічного забруднення. 

 

303. Китик В. Растеклась ртуть / В. Китик // Одес. изв. – 2013. 
– 7 дек. – С. 11. 

Мешканці багатоповерхового будинку на вул. Акад. Корольова 
звернулися до Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) із 
повідомленням про те, що на сходах передостаннього поверху 
виявлено розлиту ртуть. Для збирання цієї небезпечної речовини, а 
також для демеркуризації приміщення було залучено аварійно-



141 

рятувальний відділ радіохімічного та бактеріологічного захисту ДСНС. 
Спільно з представниками відділення комунального господарства 
служби оперативного реагування на надзвичайні ситуації «15-77» 
зібрано близько 2,1 кг ртуті. Постраждалих немає. 

 

304. Кузьменко Л. Завершен «детский» медосмотр / 
Т. Туричева // Одес. изв. – 2013. – 15 окт. – С. 7. 

305. Трохлиб В. Дни здоровья / В. Трохлиб // Одес. изв. – 
2013. – 25 нояб. – С. 2.  

306. Туричева Т. День здоровья в поликлинике № 1 /           
Т. Туричева // Одес. изв. – 2013. – 12 нояб. – С. 2. 

Департамент охорони здоров’я міської ради проводить акції з 
ранньої діагностики та профілактики захворювань. Днями день 
здоров’я було організовано в поліклініці № 1. Прийом вели лікарі 
загальної медицини, кардіолог, невропатолог, хірург, офтальмолог, 
ендокринолог, уролог, отоларинголог, а також лікарі жіночої 
консультації № 4 і міського центру планування родини. Всім бажаючим 
запропонували пройти флюорограму, ультразвукове обстеження 
щитовидної залози та зробити електрокардіограму. Пацієнтам, у яких 
за результатами лабораторних досліджень або під час огляду було 
виявлено порушення в стані здоров’я, отримали рекомендації від 
лікарів та були поставлені на облік. 

Всього в поліклініці було оглянуто понад 300 людей, в жіночій 
консультації – 115. 

 

307. Лагода Л. Четкие границы. Не ругайте ремонтников, для 
вас же стараются! / Л. Лагода // Деловая Одесса. – 2013. – 7 февр. 
– С. 3-4. 

Міська влада взялася за реалізацію масштабного проекту 
реконструкції системи водовідведення Південного басейну 
каналізаційної мережі. У зв'язку з цим на деяких ділянках доріг 
Київського району буде тимчасово обмежено рух, а одеситів просять з 
розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Цей проект 
дуже важливий для одеситів. Результат його здійснення мешканці 
відчують одразу. В першу чергу, нова система водовідведення 
південних районів Одеси мінімізує аварії в каналізаційній мережі: вони 
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ведуть до скидів неочищених стоків у море і забруднення прибережної 
смуги, включаючи пляжі. Отже, екологічний стан в Одесі поліпшиться, 
що істотно вплине на здоров'я одеситів.  

 

308. Толстанова А.К. Особенности заболеваемости и 
клиническая характеристика больных поллинозом в г. Одессе  /  
А.К. Толстанова, О.В. Гармидер, А.И. Гоженко // Актуальні 
проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище, 
професійне здоров’я, патологія. – 2013. – № 4. –  С. 60 - 68.  

У статті представлені результати вивчення частоти звернень 
хворих на поліноз, реєстрації періодів загострень захворювання, 
характерних для Одеси, а також продемонстровані результати 
досліджень клінічних характеристик обстежуваних пацієнтів. На 
підставі отриманих даних зроблено висновки про те, що основною 
причиною полінозу в Одесі є пилок бур’янистих трав, лугових злаків і 
культурних рослин (соняшник, кукурудза, жито). Поліноз важкого 
ступеня розвивається у хворих з полівалентною пилковою 
сенсибілізацією до бур’янистих трав, зокрема до амброзії. Отримані 
результати свідчать про вплив спадкового чинника, супутніх 
захворювань як алергічної, так і неалергічної природи, на розвиток і 
перебіг полінозу, формування перехресної харчової алергії. 

 

309. Шушлуков Д. До місця пожежі не доїхати / Д. Шушлуков 
// Чорномор. новини. – 2013. – 27 лип. – С. 8. 

310. Шушлуков Д. Не підпалюйте сухостій / Д. Шушлуков // 
Чорномор. новини. – 2013. – 18 лип. – С. 4. 

У спекотну погоду в Одесі часто трапляються пожежі  –  горять 
суха трава, очерет або сміття. І справа не лише у посушливому кліматі 
степового півдня України. За статистикою пожеж, понад 90% таких 
загорянь виникає через людський чинник. Особливо небезпечні лихі 
наміри стихійних паліїв та безвідповідальних відпочивальників. 

Від літньої спеки одесити та гості міста ховаються у рекреаційних 
зонах. Найулюбленішими місцями для них стають парки, сквери та 
берегові схили, зокрема вздовж знаменитої Траси здоров’я. За п’ять 
місяців цього року в природних екосистемах Одеси сталося 23 пожежі, 
внаслідок яких вогонь знищив 5,37 га сухостою. 
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Як показує багаторічна практика, приборкати загоряння сухої 
трави та сміття пожежникам завжди нелегко. Через високу 
температуру висохла рослинність спалахує як смолоскип, полум’я 
швидко поширюється та може у будь-який момент перекинутися на 
житлові та господарські будівлі. Крім того, коли суха трава горить у 
парковій зоні або на прибережних схилах, дістатися пожежникам до 
місця загоряння непросто, оскільки відсутні під’їзні шляхи. Ускладнює 
ситуацію і відсутність поблизу джерел водопостачання – пожежних 
гідрантів та водойм. 

Одеське міське управління ГУ ДСНС України в Одеській області 
вживає заходів щодо недопущення пожеж в екосистемах. Ця проблема 
та план заходів розглядалися на засіданні комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У районні адміністрації 
міста надіслані інформаційні листи. Щодня проводиться моніторинг 
стану пожежної безпеки. 

 

311. Бондаренко Н. Памятью и уважением делится каждый /          
Н. Бодаренко // Одес. изв. – 2014. – 16 дек. – С. 3.  

312. Вакуленко А. Помощь чернобыльцам / А. Вакуленко // 
Одес. изв. – 2014. – 16 дек. – С. 3.  

14 грудня, у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС, до пам’ятника одеситам-чорнобильцям поклали квіти. 
Напередодні заступник голови облдержадміністрації С. Калинчук 
зустрівся з представниками громадських організацій, які допомагають 
чорнобильцям. Він повідомив, що на програму соціального захисту, 
яка фінансується із державного бюджету 2014 р., нашому регіону 
виділено 17_697_800 грн; на обласну програму «Пільги на медичне 
обслуговування громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» передбачено 2_468_100 грн, з них (станом на 1 грудня 
2014_р.) було профінансовано 92,5%. Згідно з наказом управління 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації, в кардіологічному, 
неврологічному і терапевтичному відділеннях обласного медичного 
центру виділено палати для шпиталізації людей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Разом з тим, медична допомога 
таким людям надається всіма лікувально-профілактичними 
установами. На базі міської поліклініки № 6 створено центр 
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диспансеризації та психосоматичної реабілітації людей, постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

313. Иванов А. Подделка «под жемчужину» / А. Иванов // 
Одес. изв. – 2014. – 29 нояб. – С. 3.  

Те, що ми сьогодні називаємо Одесою, все більше виглядає 
підробкою «під перлину» біля моря. «Свічки», що затуляють небо, 
руйнують чарівність, притаманну малоповерховій забудові, шарм 
спекотної Одеси, оспіваної в бандитсько-портовому епосі, з її рибним 
запахом, слідами босих ніг на пляжах та добротою і гостинністю. Ми 
часто говоримо про те, що місто стає зовсім чужим. Від його постійно 
змінюваного образу стосунки між людьми теж змінюються і часто не на 
краще.  

Герой статті – Ю.Д. Шуйський – вчений, доктор географічних 
наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії і 
природокористування ОНУ ім. І.І. Мечникова, висловив свої думки з 
приводу забудови Одеси. 

 

314. Майструк Е. Цель – гарантия безопасности / Е. Майструк  
// Одес. изв. – 2014. – 18 сент. – С. 4.  

Працівники державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) 
приборкують вогонь, нейтралізують вибухонебезпечні предмети та 
ліквідують наслідки стихійних лих. Вони поруч, коли потрібна допомога 
літнім людям, коли сталося лихо із беззахисною твариною, коли хтось 
стоїть на краю даху і збирається піти з життя… 

Вогонь лишається найбільш непередбачуваною і небезпечною 
стихією. Часто доводиться рятувати з вогню дітей, інвалідів та людей 
похилого віку, виносячи їх фактично на руках. За вісім місяців цього 
року пожежники області врятували 1038 людських життів, а 
матеріальних цінностей – на загальну суму 130 млн грн. Лише в Одесі 
було приборкано 2700 пожеж. 

Загрозою для міста є і тривалі зливи. Так, у липні відкачували 
воду з підвалів житлових будинків, дитячих закладів, витягували 
автомобілі з водяних потоків. 
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Важливою складовою ДСНС є також і психологічна підтримка 
людей. Наразі в службі працюють декілька психологів, які допомагають 
людям подолати кризові ситуації. 

 

315. Онькова В. Чтобы Пересыпь больше не затапливало  /           
В. Онькова // Веч. Одесса – 2014. – 30 сент. – С. 1. 

На виїзному засіданні Одеської міської ради було обговорено 
проблему підтоплення Пересипу під час сильних злив. Представники 
профільних відомств і експерти, які займаються інженерними 
мережами і насосним обладнанням, запропонували декілька варіантів 
вирішення проблеми, зокрема щодо заміни старого насоса на новий і 
більш потужний; прокласти додаткову трубу діаметром 250 мм, що 
дозволить удвічі збільшити збір води. Ця пропозиція була прийнята. 

За словами заступника міського голови А. Орловського, протягом 
тижня будуть проведені розрахунки, які дозволять визначити суму 
витрат на проведення робіт із запобігання затопленню вулиць в районі 
Пересипу. А вже після цього будуть визначені терміни виконання робіт. 

 

316. Трохлиб В. Центр поддерживающей терапии / 
В. Трохлиб // Одес. изв. – 2014. – 19 июля. – С. 2.  

У філії Одеського міського центру профілактики і боротьби з 
ВІЛ/СНІД буде створено центр замісної та підтримуючої терапії. Цей 
тип лікування дозволяє стабілізувати стан наркозалежних громадян і в 
майбутньому, за бажанням пацієнта, перемогти залежність шляхом 
поступового зниження дози препарату під пильним наглядом лікарів. 

Центр замісної терапії розміщатиметься в окремій будівлі, на 
деякій відстані від житлових будинків і навчальних закладів.  

Із міського бюджету Одеси на капітальний ремонт будівлі було 
виділено 200 тис. грн, вона буде відповідати вимогам, які 
пред’являються органами, що видають дозволи та ліцензії на 
застосування препаратів, які використовуються для замісної терапії. 
Ремонт планується завершити восени. 

 

317. Трохлиб В. Очищается ливневой коллектор  / В. Трохлиб 
// Одес. изв. – 2014. – 11 сент. – С. 2.  
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Перший заступник міського голови А. Орловський проінспектував 
роботи з очищення зливового колектора, який охоплює вулиці 
Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, а також провулок 
П. Кравцова. 

Реконструюється та  модернізується каналізаційно-насосна 
станція №16, відповідальна за відкачування води у цьому районі. Це 
дозволить двом насосам у разі сильних злив функціонувати 
одночасно. Тепер вода, яка під час дощу йде до дощових стоків, буде 
відкачуватися звідти вдвічі швидше. Головною метою проекту є 
убезпечити район від постійного підтоплення. 

 

318. Кінка С. Діагностика для всіх  / С. Кінка // Одес. вісті. – 
2015. –  3 берез. – С. 1. 

Успішно працює міська цільова програма «Здоров’я», 
спрямована на поліпшення якості й забезпечення доступності 
медичної допомоги. У її межах проводиться безплатне забезпечення 
одеситів життєво важливими медикаментами й медичними 
процедурами. Зокрема, торік виділено 11 367 000 грн на придбання 
медикаментів та матеріалів, необхідних для проведення на базі міської 
клінічної лікарні № 10 гемодіалізу пацієнтам із важкою стадією 
ниркової недостатності. 

Проводиться закупівля діагностичних тест-систем для 
обстеження вагітних жінок та інфекції TORCH-групи. Раннє виявлення 
таких захворювань дозволяє медикам вчасно спрогнозувати ризик 
виникнення пороків плоду і в разі потреби провести лікування і 
правильно обрати тактику контролювання вагітності. 

Соціально важливим медичним напрямом є запобігання 
поширенню туберкульозу. З міського бюджету за програмою 
«Здоров’я» торік профінансовано закупівлю туберкуліну для 
проведення діагностики – це 755 тис. грн. Для підвищення якості та 
поліпшення доступності флюорографічного обстеження з метою 
вчасного виявлення туберкульозу для лікувально-профілактичних 
установ Одеси було придбано нове обладнання. Сучасні цифрові 
флюорографи одержали міська поліклініка № 6 і Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №_16. 
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Підсумки 

 

Одеська область  – це південна прикордонна територія України, 
де природно-кліматичні й соціально-економічні особливості сприяють 
формуванню складної санітарно-епідеміологічної ситуації. Одеська 
область – регіон, що вирізняється у господарському комплексі України 
своїми транспортно-розподільчими функціями, розвиненою 
промисловістю, інтенсивним сільськогосподарським виробництвом. 

Загальний стан екологічної безпеки в області досить складний і 
здебільшого зумовлений надмірним техногенним навантаженням на 
природне середовище, нерівномірною територіальною концентрацією 
виробництва, його високою енергомісткістю. На здоров’я населення 
негативно впливають такі чинники середовища, як забруднення 
атмосферного повітря, низька якість питної води, погані житлові умови, 
неякісні продукти харчування та відходи, тому оцінка шкідливого 
впливу чинників навколишнього середовища є актуальною проблемою 
сучасності.  

Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної 
небезпеки для людини посідає перше місце. Це обумовлено, в першу 
чергу, тим, що забруднюючі речовини з атмосферного повітря 
надзвичайно широко розповсюджуються та можуть потрапляти у різні 
середовища. Оцінюючи масштаб шкоди від забруднення 
атмосферного повітря, необхідно брати до уваги, що таке забруднення 
може  знижувати адаптаційні можливості організму і, як наслідок, 
здатність протистояти негативним чинникам іншої природи; 
підвищувати рівень захворюваності, в першу чергу, хворобами 
дихальної системи; негативно впливати на рівень смертності 
населення. 

Проблема забезпечення питною водою Одеської області є в наш 
час однією із найважливіших. Основним джерелом води для Одеси та 
Одеської області є Дністровська система водопостачання та 
артезіанські води. Викиди шкідливих речовин  у води несприятливо 
впливають на здоров’я. Хвороби, в основному, виникають при 
постійному надходженні до організму речовин з кумулятивною 
токсичною дією, наприклад, важких металів або канцерогенних сполук. 
Високі показники бактеріального та хімічного забруднення  джерел 
господарсько-питного водопостачання  з р. Дністер підвищуються 
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через аварії, що супроводжуються скидом шкідливих речовин, а 
бар`єрна функція водоочисних споруд не відповідає класу джерел 
водопостачання. Забезпечення населення, об’єктів промислового, 
сільськогосподарського та комунально-побутового призначення 
якісною і у достатній кількості водою є умовою подальшого соціально-
економічного розвитку міста 

Великою проблемою залишається скид забруднених стічних вод 
у водні об’єкти. Підприємства, організації та установи Одеської області 
відводять у поверхневі водойми понад 350 млн м3 стічних вод. Майже 
половина цього обсягу скидається без очищення або очищується 
недостатньо. При цьому близько 17 млн м3 стічних вод скидається 
безпосередньо на рельєф місцевості, що є порушенням водного та 
земельного законодавства України. 

Одеса є також великим курортно-рекреаційним центром, але в 
останні роки екологічний стан регіону викликає занепокоєння. 
Практично щоліта на якийсь час закриваються для купання одеські 
пляжі – через небезпечний санітарний стан морського середовища в 
зоні узбережжя. З метою запобігання зсувам уздовж берегової лінії 
було збудовано хвилеломи та буни. Ці споруди не тільки відокремили 
пляжну зону від моря, туди вивели труби дренажних систем, через які 
скидають щороку до 20 млн м3 прісної води. До того ж споруди 
порушили природний водообмін, і пляжні місця для купань практично 
перетворилися на стічні канави, де купатися та і просто бути на березі 
небезпечно через обсіменіння піску небезпечними бактеріями. 

Однією з найбільш гострих екологічних проблем області є 
проблема утворення, захоронення та утилізації твердих побутових 
відходів. Екологи впевнені, що місту давно потрібне сміттєпереробне 
господарство, що сміття, яке просто закопується у землю, може стати 
корисною сировиною. 

Підсумовуючи, можна сказати, що екологічна ситуація в місті 
залишається досить складною, навантаження на довкілля зростає. 
Забруднення і виснаження природних ресурсів і надалі загрожує 
здоров’ю населення, екологічній безпеці та економічній стабільності 
держави. 
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